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Політика ефективна, якщо справедлива.
Справедливість – мета і сенс людського співжиття,
основа права, засаднича цінність
демократичного суспільства.

Вступ
У сучасних умовах об’єктивно зростає роль права і політики, їх взаємодії у різних поєднаннях та проявах, особливо в
контексті глобальних викликів. Спільними завданнями
політики і права є регулювання суспільних відносин, створення стабільних і сприятливих умов життєдіяльності людини і громадянина в державі. Поле їх дії та застосування при
ретельному вивченні виявляється єдиним. Незважаючи на
те, що політика більш динамічна, гнучка, а право більш консервативне, вони взаємозумовлені й потребують ретельного
вивчення особливостей взаємозв’язку в кожному конкретному політико-правовому процесі.
Діалектика взаємодії права і політики складна й супе
речлива: з одного боку, вони перебувають у постійній боротьбі,
а з іншого – доповнюють одне одного. Відносини права і політики в державі двосторонні: з одного боку, держава створює
систему права, зумовлюючи її публічний, загальнообов’яз
ковий характер, позаяк правопорушення потребують заходів
державного впливу і примусу; з іншого боку, сама держава
утверджується своєю політикою і забезпечується правом.
В умовах формування правової держави політика і право
як регулятивні системи не конфронтують, а співпрацюють у
досягненні спільних цілей та цінностей. Такою метою й цінністю постає Справедливе Суспільство. І в цій точці
«зустрічаються й ніколи не розлучаються» політика і право.
Ця цінність, орієнтир руху, задає алгоритм прогресу науки,
що вивчає політику через право, а право – через його суспільно-політичну ефективність. Такою наукою (науковим
напрямом) постає нині правова політологія.
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Правова політологія покликана охоплювати досить широке коло питань державно-правового будівництва, а її особ
ливість полягає у тому, що вона орієнтується на дослідження політичної складової права, вивчаючи соціально-політичні умови його реалізації, вплив політичних явищ і процесів на створення і функціонування правових норм. Тобто
її цікавить право не як сукупність певних норм, їх природа
і характер, а насамперед політична обумовленість права
всією системою суспільно-політичних чинників, механізм
його дії та ефективність у регулюванні політичних від
носин.
Правова політологія спрямована на дослідження процесу
правотворення не з точки зору формальних процедурних
аспектів, пов’язаних із закріпленням певних об’єктивних
тенденцій суспільного життя у нормативно-правових актах,
а цікавиться насамперед позаправовими складовими цього
процесу: узгодження різних суспільних інтересів, громадський контроль, політична відповідальність, участь представників громадянського суспільства у законотворчості
тощо. Інакше кажучи, правова політологія вивчає політику і
право, державно-правові явища в органічній єдності й взаємній опосередкованості, її зміст становить система знань
про політику в правовому вимірі. Відповідно правова політологія може бути визначена як галузь політичного знання, що
вивчає закономірності діяльності з управління суспільством
на основі права.
Особливістю правової політології є те, що вона, з одного
боку, передбачає підпорядкування політики принципам
права, а з іншого – розглядає право як важливу складову
соціально-політичної практики, що постійно взаємодіє з різними сферами суспільного життя. Якщо політологія виявляє
загальні й специфічні закони, тенденції, закономірності
функціонування політичної сфери життя суспільства, то
об’єктом правової політології є осмислення політичної дійс
ності крізь призму правової легітимації політичних процесів
і явищ.
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Об’єктивними передумовами наукової інституціоналізації
правової політології є те, що за сучасних умов суспільно-політичного розвитку саме праву належить ключова роль в організації політичної сфери життя суспільства, утвердженні й
легітимації політичної влади як такої. Поряд з іншими засобами реалізації політики право впливає на все політичне
життя: юридично оформляє і закріплює структуру, порядок
формування і компетенцію органів публічної влади, визначає поле і правила політичної діяльності, права й обов’язки
суб’єктів політики.
Правова політологія покликана розглядати політичні
аспекти права, звертаючись до вивчення характеру і закономірностей внутрішніх зв’язків права з природою політичного. Вона вивчає реальне втілення права в системі суспільнополітичних відносин, аналізує можливості використання
права суб’єктами політики, ефективність дії права, його
інститутів і норм у регулюванні суспільно-політичних від
носин.
Правова політологія орієнтується, з одного боку, на дослідження політичної дії, ефективності права та його інститутів
(рівень дотримання норм і принципів права в поведінці та
діяльності суб’єктів політики, віддзеркалення у праві тих
процесів, що відбуваються у політичній дійсності, наслідки
прийняття та втілення у суспільне життя правових норм), а
з іншого – вивчає політичну природу, політичні властивості
права (правове як специфічний прояв політичного), тобто
зворотній вплив політичних чинників на право. Адже власне
право, правові явища і процеси не можуть бути всебічно
досліджені поза їх зв’язком із соціально-політичними чинниками, які у своїй сукупності й діалектичній єдності зумовлю
ють зміст і форму тієї чи іншої правової норми, її призначення і роль у житті суспільства.
Правова політологія покликана зробити важливий внесок
у розв’язання першочергових завдань сучасної політико-правової практики, які пов’язані з науковим забезпеченням
реформ, що проводяться у країні, попередженням і своєчас7
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ним розв’язанням соціальних конфліктів, створенням умов
для сталого суспільного розвитку. Важливими завданнями
правової політології у сучасних умовах є: аналіз закономірностей формування, шляхів і механізмів реалізації права в
політиці; дослідження того, як процеси суспільної трансформації впливають на зміну теоретичних уявлень про право;
виявлення тих явищ і процесів у політичній системі сус
пільства, які зумовили відповідні зміни у правовій системі;
аналіз правових параметрів поведінки і діяльності суб’єктів
політики; виявлення тих суспільно-політичних відносин, які
потребують належного правового регулювання й оформлення; вивчення політико-правових суперечностей у процесі
трансформації сучасного суспільства.
Аналіз співвідношення правової політології з іншими
науками і навчальними дисциплінами свідчить про їх нерозривний зв’язок. Правова політологія тісно взаємодіє з філософією (політичною філософією), соціологією (політичною
соціологією), історією (політичною історією, історією політичних і правових вчень) та безпосередньо правознавством (теорією держави й права, філософією права, наукою конституційного права, соціологією права). Адже без філософських,
соціологічних, історичних, правових знань неможливо сформувати цілісне уявлення про суспільно-політичну дійсність.
Водночас правова політологія не може існувати і без спеціальних політичних наук, без узагальнення їх дослідницьких результатів, які являють собою базу формування її
загальнотеоретичних висновків. Вона не підміняє теорію
галузевих політичних наук і не розчиняється в ній, а стимулює їх розвиток та сприяє досягненню якісно нового рівня
політичної освіти в Україні.
Формуючись на стику політології і правознавства, правова
політологія постає комплексною наукою, яка претендує на
вагому роль в осмисленні політичних процесів і суспільних
відносин у цілому. Методологічні розробки правової політології мають сприяти підвищенню інтелектуального потен
ціалу політологічної освіти, вдосконаленню соціально-полі8
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тичних і правових механізмів системи соціального, і зокрема
державного, управління, адаптації політичної системи суспільства до сучасних умов демократичного розвитку.
Інтеграція політико-правового знання в межах правової
політології як науково-пізнавальної системи і як окремої підсистеми у структурі наукового знання є проявом нової
постнекласичної дослідницької парадигми. Правова політологія, що інституціоналізується на стику політології та правознавства, дає змогу відкривати нові наукові горизонти,
помічати та виокремлювати нові дослідницькі проблеми,
вирішення яких сприятиме оптимізації, підвищенню ефективності політико-правових процесів, удосконаленню законодавства, забезпеченню стабільності державотворення в
Україні. Правова політологія має стати науковою основою політико-правової практики, успішної реалізації реформ
у державі.
Відтак проблеми концептуалізації та наукової інституціоналізації правової політології потребують системного дослідження, що і стало метою, предметом роздумів і творчих
пошуків авторів цієї книги.
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Розділ 1
Засадничі детермінанти
правової політології
В останні десятиліття в Україні спостерігається стрімкий
розвиток політичної науки: здійснено її інституціональне
оформлення, триває процес диференціації та спеціалізації
за галузями. Її теоретичні засади зміцніли завдяки концептуалізації таких субдисциплін, як порівняльна політологія,
воєнна політологія, кратологія, партологія, елітологія, електоральна політологія, політологія міжнародних відносин та
інших, кожна з яких має самостійний предмет дослідження.
Водночас зростає увага науковців до нових сфер політикоюридичного знання, серед яких – юридична політологія,
політична юриспруденція, політична наука публічного
права, політична соціологія права.
Звертаючись до джерел формування правової політології,
слід зазначити, що її ідейно-теоретичні основи були закладені ще в античні часи, а подальше оформлення відбувалося в
контексті новоєвропейської політико-правової думки, під
впливом розвитку правового підходу до політики та появи
соціологічних, політологічних концепцій розуміння права.
Історія становлення правової політології тісно пов’язана з
іменами таких мислителів, як Сократ, Платон, Арістотель,
Ціцерон, Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск’є,
Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель, К. Шмітт, М. Коркунов,
Б. Чичерін, С. Дністрянський, В. Старосольський, Б. Кістяків
ський. Їхні погляди на сутність, походження політики і
права, особливості взаємозв’язку останніх відіграли значну
10
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роль у формуванні ідейно-теоретичних, методологічних
основ правової політології.
Політико-правові погляди цих мислителів вплинули не
лише на розвиток правового підходу до політики, а й на зародження перших теоретичних уявлень про політичне право.
Саме під впливом політико-правових теорій доби Античності
й Нового часу сформувалося антропоцентричне розуміння
державно-правових явищ: право і держава постали як дві
нерозривні сутності й цінності, існування і взаємозв’язок
яких знаходяться у безпосередньому співвідношенні.
Правова політологія є порівняно новим напрямом у політичній науці, становлення якого розпочалося в Україні лише
наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років. Сучасний етап
концептуалізації та інституціоналізації правової політології
характеризується формуванням власної теоретичної бази,
розширенням кола дослідників, які займаються цією проблематикою. Необхідне визначення джерел формування правової політології, її об’єкта і предмета, завдань і функцій, тобто
створення фундаментальної теоретичної концепції, яка б
відображала досягнутий рівень знань і була своєрідним підґрунтям подальших наукових пошуків у даному напрямі.
Визначальний вплив на процес оформлення правової
політології у самостійну галузь пізнання мали трансформаційні процеси, які відбулися у суспільстві та науці у другій
половині ХХ ст. і які врешті зумовили: 1) зростання уваги
науковців до розгляду політики і права у єдності їх ціннісносмислових характеристик; 2) виокремлення політичного
права як самостійного напряму наукових досліджень;
3) активізацію розвитку міждисциплінарних політико-правових досліджень.
Починаючи з другої половини ХХ ст. у суспільних науках
відбувається формування нового, постнекласичного типу
методології, який характеризується поступовою інтеграцією
різних галузей наукового знання, появою нових цікавих концепцій, побудованих на синергетичному методологічному
інструментарії. Плюралізм, комплексність та міждисциплі11
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нарність стають своєрідною доктриною всіх наукових досліджень. Формується нова теорія і методологія пізнання, яка
виходить із необхідності визнання взаємозалежності всіх
сфер суспільного розвитку – економіки, права, культури,
політики тощо.
Дедалі зростаюча єдність наукового знання, на думку
Д. Керімова, «передбачає подолання наявного сепаратизму в
розвитку окремих наук, взаємопроникнення і збагачення
теорій і методів різних наук, об’єднання усіх галузей наукового знання у всебічному пізнанні об’єктів природного і соціального буття»1.
Правова політологія фактично постає постнекласичним
етапом розвитку політичної науки, який визначає її своєрідність у предметних і методологічних аспектах. Формуючись
на межі політології і правознавства, правова політологія
являє собою інтегративну систему знань, яка поєднує пізнавальні ресурси обох наук.
Для постнекласичного етапу характерні такі тенденції
у розвитку методології політичної науки:
– дедалі зростаюча складність соціально-політичного буття
зумовила відхід від домінування діалектичного методу як універсального підходу до осмислення політичної дійсності;
– розвиток ідей та методів синергетики, висунення на перший план понять невизначеності, вірогідності, нелінійності,
хаосу, біфуркації та флуктуації як відображення характеристик сучасної політичної дійсності (актуалізація категорій
випадковості, можливості, причинності, розвитку та супе
речності);
– усвідомлення необхідності системного погляду на політику, її осмислення крізь призму взаємозалежності з іншими
сферами суспільного життя;
– розширення предмета досліджень політичної науки, її
інтеграція з іншими соціально-гуманітарними науками, відКеримов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. Москва: Мысль, 1986. С. 186.
1
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мова від моноцентричного уявлення на користь визнання
плюралізму наукових ідей і концепцій.
Поряд зі змінами у методології наукового пізнання знач
ний вплив на процес становлення правової політології справив розвиток процесів глобалізації, демократизації. Це зумовило, з одного боку, формування нової політичної дійсності,
кількісне і, головне, якісне зростання суб’єктів політичної
діяльності та управління, а з другого – посилення ролі права
в управлінських процесах.
Падіння тоталітарних режимів, у тому числі комуністичних, у Центральній і Східній Європі ознаменувало кардинальні зміни у суспільно-політичному устрої більшості країн.
Стрімкий розвиток демократичних процесів на пострадянському просторі, прийняття конституцій незалежних держав
зумовили підвищення ролі й значення права, його цінностей
в суспільному і державному житті. Нагальним же завданням
для більшості країн стало вдосконалення не тільки організаційних та адміністративних аспектів діяльності держави, а й
створення якісної правової основи функціонування політичних інститутів, утвердження розуміння демократії як правової форми організації та реалізації влади.
Особливістю сучасної ситуації у багатьох перехідних суспільствах, у тому числі в Україні, є «відсутність синхронного
розвитку політичної і правової сфер»2, що призводить до
неефективності законодавства та діяльності політичних
інститутів, розбалансованості правозастосовної практики та
соціального управління, зокрема державного. Типовою стає
ситуація, коли за наявності сформованої нормативно-правової бази відсутнє адекватне відображення прийнятих норм
та принципів у реаліях суспільно-політичного життя. Дедалі
частіше в сучасній політиці правила політичної доцільності
стають вищими за норми конституційної законності.
Намагання ж окремих політичних сил вийти за межі правоМатвеєва Г. Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень. Вісник Львівського університету. 2010. Вип. 1. С. 186.
2
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вого поля та використовувати право у власних інтересах
перешкоджають утвердженню демократичних цінностей та
знижують довіру населення до системи влади в цілому.
Як слушно зауважує академік Ю. Шемшученко, «нині
бачимо спроби використовувати право з метою досягнення
певних політичних цілей. Представники влади замовляють
висновок і заздалегідь вказують, який саме зміст їх цікавить.
Ще жодного разу представники влади не звернулися з проханням надати об’єктивне науково-правове трактування»3.
Усе це актуалізує і посилює потребу в об’єднанні зусиль
політологів і юристів задля комплексного осмислення тих
явищ і процесів, які відбуваються у політико-правовій дійсності, приведенні методології політико-правових досліджень
у відповідність з потребами регулювання суспільного життя.
У свою чергу, факт «політизації права» наштовхує на думку
про те, що назріла необхідність включення до предметного
поля політичної науки питань про політичні підстави правової практики, політичну ефективність права, його роль у
функціонуванні політичної сфери суспільного життя.
Оскільки зміни в останні десятиліття у суспільно-політичному житті мали безпосередній вплив на появу нових
політико-правових дисциплін, варто привернути увагу до
необходності інтеграції пізнавальних можливостей політології і правознавства для ґрунтовного осмислення сучасних
реалій.
Нині проблематика розвитку політико-правових дисциплін загалом і правової політології зокрема привертає увагу
багатьох науковців, серед яких О. Бабкіна, П. Баранов,
І. Вільчинська, К. Вітман, В. Дудченко, С. Єгоров,
В. Котигоренко, О. Малько, М. Матузов, М. Мізулін,
І. Монолатій, С. Навальний, В. Нерсесянц, Є. Перегуда,
В. Смирнов, В. Співак, О. Сунгуров, Е. Тадевосян, О. Чінчіков,
В. Шпак, Д. Яковлєв та ін.
3

Шемшученко Ю. С. Шістдесят років – вік мудрості. Віче. 2009. № 9. С. 18.
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Аналіз наукової і навчальної літератури свідчить, що
питання про предмет досліджень нових сфер юридико-політичного наукового знання залишається дискусійним, про що
свідчать різні тлумачення їх назви. Так, у літературі з метою
розмежування підходів до предмета пропонується виділяти:
правову політологію, політологію права, юридичну полі
тологію.
У російському науковому дискурсі вчені-юристи здебільшого звертаються до вивчення юридичної політології, розглядаючи її як самостійну юридичну дисципліну (Н. Рулан,
В. Нерсесянц, О. Чінчіков) чи як міждисциплінарну сферу
пізнання (В. Смирнов). Так, В. Нерсесянц серед нових
напрямів розвитку юридичного знання (філософія права,
соціологія права, психологія права, правова кібернетика,
юридична антропологія, юридична логіка, правова інформатика, правова статистика та ін.) виокремив і юридичну політологію як юридичну дисципліну загальнонаукового, а не
галузевого характеру. На його думку, нині йдеться лише про
процес становлення юридичної політології як окремої дисципліни, оскільки раніше проблематика її формування
досліджувалась у межах загальної теорії держави і права4.
Водночас він не виключав можливості формування з такою
ж назвою дисциплін, які б за своїм предметом і методом
належали до суміжних наук.
У свою чергу, такі російські науковці, як Е. Тадевосян,
П. Баранов, В. Шпак, М. Мізулін, А. Піголкін, звертаються
до політології права, вважаючи її відносно самостійною складовою системи політичних наук. Е. Тадевосян переконаний,
що політологія права повинна зайняти одне із центральних
місць у структурі політології5.
Подібну точку зору обстоюють і П. Баранов та В. Шпак. На
їхню думку, одна з основних сфер суспільного життя – поліНерсесянц В. С. Общая теория права и государства. Москва: ИНФРА,
1999. С. 25-26.
5 Тадевосян Е. В. Социология права и ее место в системе наук о праве.
Государство и право. 1998. № 1. С. 46-53.
4
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тична – у правовому вимірі й теоретичному осмисленні поки
що залишається малодослідженою. Водночас взаємопроникнення права і політики в практичній сфері дістає своєрідне
відображення в низці теоретичних понять і категорій, які у
системі й у своїй відносній автономності дають змогу ставити
питання про самостійне виділення політології права як політологічного, теоретичного виміру права і його закріплення в
даній галузі знання. Отже, зазначають П. Баранов і В. Шпак,
«політичний аспект проблеми політики права повинна
вивчати політологія права як відносно самостійна, теоретично оформлена структура та інститут загальної політології»6.
О. Сунгуров вважає, що у центрі уваги політології права,
або юридичної політології, мають бути насамперед права
людини як об’єкт вивчення і як фактор, що має значний
вплив на політику. На його думку, «реальна політична конкуренція, наявність чи відсутність якої також повинна стати
поряд із питанням про те, як впливають конкретні політичні
обставини на появу і закріплення тих чи інших правових
норм, є предметом вивчення політології права, або юридичної політології»7.
Такої ж точки зору дотримується В. Смирнов. Він розглядає юридичну політологію як міждисциплінарну сферу пізнання і стверджує, що вона «дає змогу випрацювати політолого-юридичну конструкцію прав людини»8.
Дещо вирізняється з-поміж визначень точка зору науковця М. Мізуліна. Він розглядає політологію права як сучасну
доктрину про право, політику і владу, центральним ядром
аналізу якої виступає право у своїх проявах та відносинах із
Баранов П. П., Шпак В. Ю. Политическое право в многообразии своих
определенностей: философский аналіз. Философия права. 2007. № 1.
URL: http://elibrary.ru./item.asp?id=15207318.
7 Сунгуров А. Ю. Права человека как предмет политической науки и как
междисциплинарная концепція. Полис. 2010. № 6. С. 90-105. URL: http://
www.polismag.ru/product_info.php?products_id=448.
8 Смирнов В. В. Политология прав человека и политические права в
России. Полис. 2010. №6. С. 106-115. URL: http://www. polismag.ru/product_
info.php?products_id =449.
6
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владою і політичними інститутами. Вчений зазначає:
«Політологія права розглядає правові, владні і політичні
явища як плюралістичні, які знаходяться в постійній зміні
та створюють для авторів політичної і юридичної дії можливості вибору й здійснення суспільних змін»9. На його думку,
політологія права у сучасних умовах дає точний діагноз
загального стану правової і неправової нормативності у суспільстві та бездоганно орієнтує політиків і правокористувачів про пріоритети практичної діяльності в ситуаціях суспільних змін.
Найбільш повним, на нашу думку, є визначення політології права у навчальному посібнику «Теорія держави і права»
за редакцією А. Піголкіна: «Політологія права повинна бути
вираженням ідей справедливості, законності, гуманізму, рівності усіх людей перед законом, відображати різні наукові
погляди та уявлення про державу і право, визначати стрижневі напрями політико-правового розвитку. Мистецтво політологів права – вміти відображати, систематизувати, надавати точні наукові дані про державу й правову дійсність та
перспективи її розвитку»10.
Отже, в площині політології права, або юридичної політології, у центрі уваги російських науковців опиняються здебільшого правові питання, а саме: 1) політики права; 2) генезису, динаміки і тенденцій розвитку нормотворчого процесу;
3) реалізації прав людини; 4) ефективності правового регулювання. Дослідження у галузі політології права, або юридичної політології, на їх думку, мають бути спрямовані
насамперед на виявлення тих галузей, в яких правові зміни
є неефективними, сприяти випрацюванню наукових
Мизулин М. Ю. Политология права: исходные основания и принципы
[Електронний ресурс] // Публичное пространство, гражданское общество и
власть: опыт развития и взаимодействия. Москва: РОССПЭН, 2008. URL:
http://www.civisbook.ru/files/File/Mizulin_pravo.pdf.
10 Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Пиголкина. Москва:
Юрайт-Издат, 2005. 613 с. URL: http:// ukodeks.ru/?=2954.
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рекомендацій щодо оптимізації механізмів правового регулювання суспільних відносин.
На противагу російським науковцям у центрі уваги
вітчизняних учених (І. Вільчинська, С. Гусарєв, І. Монолатій,
Є. Перегуда, О. Тихомиров, Д. Яковлєв, Л. Кормич,
К. Вітман) знаходиться правова політологія, або політо
логія права як наукова і навчальна дисципліна. Водночас
деякі науковці, зокрема С. Гусарєв і О. Тихомиров, відносять політологію права, або юридичну політологію, до юридичної дисципліни чи до міждисциплінарної галузі наукового знання11.
І. Монолатій вважає, що саме проблематика прав людини
має перебувати в центрі уваги політології права. Адже нині
політика в галузі прав людини, організація взаємодії органів
влади різних рівнів, об’єднання у межах єдиної державної
системи, роль і значення політичних інститутів та політичних технологій в утвердженні прав людини є необхідним
компонентом сучасної політологічної освіти. У зв’язку із цим,
на його думку, «чимало фахівців розвивають задум формування науки про права людини, а серед політологів утверджуються ідеї створення політології права, або юридичної
політології»12.
На думку О. Скакун, наука політології права формується
як система знань про державну правову політику, про стрижневі напрями політичного розвитку держави і права, що ґрунтуються на об’єктивних закономірностях цього розвитку13.
Аналогічну точку зору обстоює Д. Яковлєв, вбачаючи
перспективність розвитку правової політології у сфері державної політики. Саме в аспекті державного управління,
державної політики, на його думку, правова політологія має
Гусарев С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія: Основи юридичної діяльності: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 487 с.
12 Монолатій І. С. Політологія права в академічному дискурсі України.
URL: www.univerua.rv.ua.
13 Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків:
Консум, 2001. 656 с.
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шанси і перспективу стати не тільки навчальною, а й науковою дисципліною.
На нашу думку, нині має сформуватися комплексна
галузь знань, яка своїм предметом визначає суспільні відносини, що призводять до створення елементів політикоправової системи держави, а також узгодження діяльності
зацікавлених груп у ході актуалізації та обстоювання певних
інтересів і потреб.
Правова політологія має поєднати у своєму об’єкті політичну систему суспільства та правову систему держави із
постійно змінюваними уявленнями про місце і роль позаправових (таких, які неможливо ідентифікувати юридичними
методами) чинників впливу на державу, внести чіткі критерії та ознаки в ті правові механізми, що містять значний
елемент політичного, регламентувати діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи (етнічні, релігійні
групи, територіальні громади) та інститутів громадянського
суспільства14.
Серед важливих напрямів досліджень, які формують
предметне поле правової політології, можна виокремити:
порівняльний аналіз політичних і правових систем та інституціоналізації, політологічну теорію держави, концептуалізацію трансформації політичних інститутів і політичної системи в цілому, створення цілісної політологічної концепції
гармонійного розвитку та організації держави і громадянського суспільства, адміністративно-територіальний устрій
держави, теорії політичного розвитку і соціального прогресу,
проблеми глобалізації і модернізації національної державності, правові аспекти політичної та етнічної конфліктології,
етнодержавознавство, національно-державне будівництво,
демократію і права людини тощо.
Тобто предмет правової політології має охоплювати форми
політичної участі, розвиток громадянського суспільства,
14 Кресіна І., Перегуда Є., Коваленко А. До питання про предмет правової
політології. Правова держава. 2005. Вип. 16. С. 518-519.
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вплив цих процесів на еволюцію правових систем, політичні
механізми формування суспільної волі, віддзеркалення у
правових нормах політичних інтересів різних соціальних
груп.
Предметне поле правової політології, як зазначає
І. Вільчинська, має включати: основні принципи правового
регулювання, особливості законодавчої стратегії держави;
основи конституціоналізму; основи державного будівництва
та правління; основи територіально-адміністративного
устрою; основи судової влади та основні завдання її реформування; основи місцевого самоврядування; основи конституцій
ного захисту прав і свобод людини та громадянина; основи
формування громадянського суспільства; основи формування правової держави; напрями вдосконалення виборчого
права; основи партійного будівництва; діяльність держави у
сфері зміцнення законності, правопорядку; напрями формування політико-правової культури тощо15.
Отже, у цілому правова політологія покликана охоплювати досить широке коло питань державно-правового будівництва. Водночас специфікою правової політології є те, що вона
орієнтується на дослідження політичної складової права,
вивчаючи соціально-політичні умови його реалізації, вплив
політичних явищ і процесів на створення і функціонування
правових норм. Тобто її цікавить право не як сукупність певних норм, їх природа і характер, а насамперед політична
обумовленість права всією системою суспільно-політичних
чинників, механізм його дії та ефективність у регулюванні
політичних відносин.
Правова політологія спрямована на дослідження процесу
правотворення не з огляду на низку формальних процедурних моментів, пов’язаних із закріпленням певних об’єктивних
тенденцій суспільного життя у нормативно-правових актах,
а зосереджується переважно на позаправових складових
15 Вільчинська І. Ю. До проблеми інклюзивних політологічних і правових
досліджень. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 545.
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цього процесу – узгодженні різних суспільних інтересів, громадському контролі, особливостях політичної відповідальності, діяльності суб’єктів політичної системи та громадянського суспільства, спрямованої на прийняття певних нормативно-правових актів тощо.
Аналіз поглядів науковців свідчить про те, що нині намітилися дві тенденції у підходах до розуміння предмета правової політології:
– перша йде від правознавства, увага здебільшого звер
тається на правові процеси, на аналіз закономірностей
впливу права і правозастосовної діяльності на державну
політику;
– друга йде від політології, акцент зміщено в бік вивчення
політичної дійсності в контексті функціонування права як
важливого способу і виміру політичного буття.
Розбіжності у визначеннях засвідчують плюралізм наукових дискурсів, а поява різних назв (політологія права, юридична політологія, правова політологія) зумовлена також
авторськими позиціями, намаганнями наділити цю сферу
наукового знання специфічними рисами (філософськими,
правовими, соціологічними тощо).
Відтак правова політологія вивчає політику і право, державно-правові явища в органічній єдності й взаємній опосередкованості, їх смисловий синтез і становить зміст правової
політології – системи знань про політику в її правовому вимірі. Також правова політологія може бути визначена як
галузь політичного знання, що вивчає закономірності діяльності з управління суспільством на основі права.
Особливістю правової політології є те, що вона, з одного
боку, передбачає підпорядкування політики принципам
права, а з другого – розглядає право як важливу складову
соціально-політичної практики, що постійно взаємодіє з різними сферами суспільного життя.
Якщо політологія виявляє загальні й специфічні закони,
тенденції, закономірності функціонування політичної сфери
життя суспільства, то об’єктом правової політології є осмис21

Розділ 1. Засадничі детермінанти правової політології

лення політичної дійсності крізь призму правової легітимації політичних процесів і явищ.
Як слушно зауважує професор Лондонського університету
Г. Друрі, «правовий аналіз політики нині має свої сильні
аспекти, адже будь-який аспект політичної діяльності й
політичних змін – на субнаціональному, національному,
міжнаціональному і глобальному рівнях – має свої правові
чи конституційні аспекти»16.
Об’єктивними передумовами наукової інституціоналізації
правової політології є те, що за сучасних умов суспільно-політичного розвитку саме праву належить ключова роль в організації політичної сфери життя суспільства, утвердженні й
легітимації політичної влади як такої. Поряд з іншими засобами реалізації політики право впливає на усе політичне
життя: юридично оформляє і закріплює структуру, порядок
формування і компетенцію органів публічної влади, визначає поле і правила політичної діяльності, права й обов’язки
суб’єктів політики.
Правова політологія виходить із того, що в сучасному
демократичному суспільстві право є важливою атрибутивною характеристикою політики, «постає умовою влади і політики, точкою зростання політики, якістю політичної і владної дії»17. Саме через право держава як основний інструмент
здійснення політики набуває атрибутів суверенності, загальності, соціальної легітимності. Право формує поле діяльності
політики, визначає, якою вона буде, які цінності покликана
утверджувати в суспільстві. Водночас саме від політики
залежить ступінь реалізації права, його ефективність в регулюванні суспільно-політичних відносин.
Друри Г. Политические институты с точки зрения права. Политическая
наука: новые направлення / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна]. 1999.
URL: http:// www. twirpx.com/file/220664.
17 Мизулин М. Ю. Политология права: исходные основания и принципы.
Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия. Мoсква: РОССПЭН, 2008. URL: http://www.
civisbook.ru/files/File/Mizulin_pravo.pdf.
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Тому специфікою правової політології є те, що вона розглядає політичні аспекти права, звертаючись до вивчення
характеру і закономірностей внутрішніх зв’язків права з
природою політичного.
Правова політологія вивчає реальне втілення права в системі суспільно-політичних відносин, аналізує можливості
використання права суб’єктами політики, ефективність дії
права, його інститутів і норм у регулюванні суспільно-політичних відносин.
Питання політичної дії і політичної ефективності права особливо важливі для правової політології, оскільки дають змогу
розширити межі пізнання права, розкрити характер, можливості його впливу на політичну сферу життя суспільства.
У даному контексті актуальна думка Д. Керімова:
«Традиційне «вузько нормативне» визначення права є однобічним, неповним, не відображає його значення і ролі у суспільному житті. Весь сенс права в його динаміці, у дії, реалізації, практичному регулюванні відповідних суспільних
відносин»18.
Правова політологія орієнтується, з одного боку, на дослідження політичної дії, ефективності права та його інститутів
(рівень дотримання норм і принципів права в поведінці та
діяльності суб’єктів політики, віддзеркалення у праві тих
процесів, що відбуваються у політичній дійсності, наслідки
прийняття та втілення у суспільне життя правових норм), а
з другого – вивчає політичну природу, політичні властивості
права (правове як специфічний прояв політичного), тобто
зворотній вплив політичних факторів на право. Адже саме
право, правові явища і процеси не можуть бути всебічно
досліджені поза їх зв’язком із соціально-політичними чинниками, які у своїй сукупності й діалектичній єдності зумовлюють зміст і форму тієї чи іншої правової норми, її призначення і роль у житті суспільства.
Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. С. 191-192.
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Як зазначає відомий американський дослідник М. Шапіро,
«усі види урядової діяльності, як і всі політичні актори, створюють право, сконструйовані правом, імплементують його»19.
Отже, предметом правової політології є характер, сутність і
закономірності взаємодії політичних і правових явищ. Правова
політологія охоплює вивчення тих політичних явищ і процесів, що виникають як при формуванні правових актів, так і
впливають на їх прийняття і зміну, а також механізмів і закономірностей взаємодії правових і неправових (політичних)
чинників, які впливають на регламентовані правом суспільні
відносини. Тим самим вона дає змогу виявити нові тенденції
і закономірності політико-правового розвитку, що випадають
з поля зору при дослідженні окремих аспектів права.
Правова політологія покликана зробити важливий внесок
у розв’язання кардинальних завдань сучасної політико-правової практики, які пов’язані з науковим забезпеченням
реформ, що проводяться у країні, попередженням і своєчасним розв’язанням соціальних конфліктів, створенням умов
для сталого суспільного розвитку.
Важливими завданнями правової політології у сучасних
умовах є:
– аналіз закономірностей формування, шляхів і механізмів реалізації права в політиці;
– дослідження того, як процеси суспільної трансформації
впливають на зміну теоретичних уявлень про право;
– виявлення тих явищ і процесів у політичній системі суспільства, які зумовили відповідні зміни у правовій системі;
– аналіз правових параметрів поведінки і діяльності
суб’єктів політики; виявлення тих суспільно-політичних відносин, які потребують належного правового регулювання й
оформлення;
– вивчення політико-правових суперечностей у процесі
трансформації сучасного суспільства.
Shapiro M. Law and politics the problem of boundaries. The Oxford
Handbook of Law and Politics / edited by Keith E. Whittington, R. Daniel
Kelemen, Gregory A. Caldeira. 2009. URL: http://www, oxfordhandbooks.com.
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Дослідження у межах правової політології мають бути
спрямовані на виявлення тих відносин у політичній сфері
життя суспільства, які потребують належного правового
регулювання. Правова політологія покликана раціональнокритично оцінювати політичні й правові процеси задля
уникнення свавілля в правовому регулюванні, виявлення
проявів політичної заангажованості у законодавчій діяльності. Вона має сприяти узгодженню і врахуванню інтересів
різних соціальних груп у ході прийняття тих чи інших нормативно-правових актів.
У межах правової політології політика і право, як її ключові категорії, розглядаються у єдності та взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик. Особливістю правової політології є те, що вона звертається до гуманістичного
розуміння політики – не тільки як суперництва і боротьби за
владу, а як управління суспільством задля забезпечення
справедливого соціального порядку.
Правова політологія виходить з того, що за сучасних
умов суспільно-політичного розвитку спільною рисою функцій політики є те, що вони покликані сприяти налагодженню взаємозв’язку між державою і громадянами, узгодженню інтересів різних соціальних груп, інтеграції суспільства
задля забезпечення суспільного порядку й організованості,
регулюванню, вирішенню і подоланню найгостріших конфліктів, що дезінтегрують країну. Адже саме в здатності
осмислювати і вирішувати найбільш складні проблеми
соціуму і проявляється сутність політики, об’єктивність її
буття20.
Звернення правової політології до розгляду політики
крізь призму ідеї справедливого соціального управління
підкреслює її нерозривний зв’язок із правом, позаяк саме
право виступає вираженням політичної і соціальної справедливості.
20 Божанов В. Политика: сущность и современные тенденции. URL: http://
beldumka.belta.by/isfiles/000167_339307. pdf.
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Власне, знання про право – фундаментальна основа правової політології, оскільки саме право постає для неї критерієм оцінки всієї політики. Від права залежить легітимність,
дієздатність політики, її прийняття всіма членами суспільства. У межах правової політології право розглядається як
втілення справедливості та гуманності, як важлива складова
демократичного розвитку суспільства, механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Антропоцентричне розуміння політики і права випливає з
визначення людини як істоти політичної (Арістотель) та оцінюючої (М. Бердяєв). А оскільки в демократичному суспільстві людина є основною і найвищою цінністю як у політиці,
так і в праві (що, зокрема, закріплено у Конституції України),
то це зумовлює взаємозв’язок і певною мірою єдність усієї
системи політичних і правових цінностей. Для людини як
діяльного суб’єкта політика є сферою самореалізації і утвердження справедливого правопорядку в соціумі (політикумі).
Інструментом реалізації цієї справедливості виступає право
як втілення панівних у конкретному суспільстві уявлень про
належне й бажане в організації спільного буття. Так у людині й справедливості поєднуються основні цінності, які визначають сенс і спрямованість політики і права, суспільно-політичної організації соціуму й держави. Тому можна говорити
про людину і справедливість саме як політико-правові цінності, про взаємозумовленість цих цінностей, їх об’єктивну
діалектику, іманентно притаманну будь-якому суспільству в
будь-який конкретно-історичний період розвитку.
Актуалізація аксіологічних аспектів політологічного та
філософсько-правового пізнання значною мірою пов’язана з
кризою традиційних поглядів на політику і право як регуляторів суспільних відносин, на їхню автономність чи пріоритет у спроможності ефективного інструментального впливу
на суспільно-політичні процеси. На думку С. Алєксєєва,
зміна образу права в епоху постмодерну призводить до того,
що право, характерне для модерну, втрачає свою сталість,
його догма виявляється надто громіздкою, щоб швидко реа26
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гувати на виклики нового часу. Така ситуація є крахом
права21. К. Горобець не погоджується з такою думкою і зазначає, що «сьогодні треба визнати, що людина змінилася, змінилося й право. Його більше не можна розуміти виключно як
систему норм, а тому його цінність слід розглядати під
іншим кутом зору»22. Р. Зварич доводить, що «характерною
рисою сучасного типу права є те, що держава як законотворець втратила свій вплив на регулювання суспільних відносин. Саме характер суспільних відносин тепер впливає
на процес законотворення і визначає межі регулятивної
функції»23.
Переосмислення ролі, функцій і взаємозв’язку політики і
права детерміноване кореляціями ціннісної свідомості,
утвердженням ціннісно-оціночного ставлення до інтерсуб’єкт
ного буття-співіснування у полісі, у просторі множинних
інтересів мультикультурних спільнот. Це, у свою чергу,
зумовлює необхідність інтеграції методологічних підходів,
що сформувалися в аксіології права, аксіології культури та
аксіології політики як філософських концепцій буття людини у просторі соціуму, держави, правопорядку. В рамках
правової політології якраз досягається така інтегративність,
що відкриває широкі когнітивно-аксіологічні можливості
наукового осмислення нових реалій і викликів у епоху
постмодерну.
Можна цілком погодитися з позиціями українських учених (С. Калініна24, К. Горобець25, Ю. Оборотова26) щодо акту21 Алексеев С.С. Крушение права. Полемические заметки. Екатеринбург:
Институт частного права, 2009. С. 12-13.
22 Горобец К.В. Аксиосфера права: философский и юридический дискурс:
монография. Одесса: Фенікс, 2013. С. 17.
23 Зварич Р.В. Проблеми трансформації регулятивної функції права:
ретроспективний та перспективний аналіз: монографія. Івано-Франківськ:
Симфонія Форте, 2018. С. 505.
24 Калинин С.А. Методологическое измерение аксиологии права. Наукові
праці університету «Одеська юридична академія». 2011. Т. Х. С. 270.
25 Горобец К.В. Цит. работа. С. 13.
26 Оборотов Ю.М. Філософія права і методологія юриспруденції. Проблеми
філософії права. 2003. Т. І. С. 41-43.
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алізації рефлексії проблем сучасної держави в рамках аксіології держави як нової самостійної течії наукових розробок,
щодо можливості поєднання аксіології права і аксіології
держави в одному методологічному полі, яке може називатися правовою аксіологією. Проте аксіологія держави, на нашу
думку, не може зводитися до правової аксіології. Адже держава як предмет наукового пізнання знімає в собі (у філософсько-діалектичному розумінні) суперечність-єдність двох
сутностей – політики і права, тому є переважно предметом
політико-правових дослідів. Результатом синергії останніх
тільки й можлива нова якість знання про державу, найвищою метою якої є людина і суспільне благо. Відтак більш
адекватним визначенням є, на нашу думку, «політико-правова аксіологія».
Якщо аксіологія виступає систематизованим знанням про
цінності в їх об’єктивній даності, суб’єктивному сприйнятті,
конкретно-історичному й культурно-контекстному наповнен
ні, то політико-правова аксіологія є наукою про формування,
розвиток і утвердження в суспільній свідомості та політикоправовій практиці системи цінностей, що визначають сенс і
особливості політико-правового модусу буття соціуму.
Основні цінності права, або правові цінності (їх деякі
вчені або ототожнюють, або диференціюють27), цінності політики або політичні цінності (ми схиляємося до другого визначення) та соціальні цінності практично співпадають. Це
людина, її гідність та права, справедливість, свобода, суспільне благо, правопорядок, безпека, соціальна стабільність.
Названі цінності є, по-перше, загальнолюдськими, позаяк
визначали ставлення людини й суспільства до політичного й
правового розвитку завжди і в кожний конкретний історичний період, у будь-якій країні й державі незалежно від стадії
цивілізаційного розвитку, моделі держави, політичного
режиму чи стану розвитку законодавства. По-друге, вони є
універсальними, можуть виступати загальними критеріями
27

Горобец К.В. Цит. работа. С. 22-23.
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оцінки людиною чи спільнотою свого стану й статусу в соціумі, визначення цілей розвитку й адекватності засобів їх
досягнення. По-третє, вони можуть бути однаково політичними й правовими, позаяк обидві сфери (політика і право)
детерміновані утвердженням цих цінностей як найвищих
цілей суспільного розвитку. Відтак ефективна політика не
може бути неправовою і несправедливою. Правова діяльність не може не бути політичною, позаяк регулює суспільні
відносини з метою зробити їх справедливими, а політичну
владу – підпорядкованою інтересам суспільства через
зв’язаність (верховенство) правом. Інтегративною цінністю у
взаємодії політики і права виступає справедливість. Вона
визначає сенс людської діяльності в просторі соціуму й множинності інтересів.
Такі аксіологічні детермінанти правової політології виводять останню на метарівень наукового пізнання й теоретичного осмислення суспільних реалій.
У межах правової політології політика і право, як її ключові категорії, розглядаються в єдності та взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик. Особливістю правової політології є те, що вона звертається до гуманістичного
розуміння політики – не тільки як суперництва і боротьби за
владу, а й як управління суспільством задля забезпечення
справедливого соціального порядку.
Правова політологія виходить з того, що за сучасних умов
суспільно-політичного розвитку спільною рисою функцій
політики є те, що вони покликані сприяти налагодженню
взаємозв’язку між державою і громадянами, узгодженню
інтересів різних соціальних груп, інтеграції суспільства
задля забезпечення суспільного порядку й організованості,
регулюванню, вирішенню і подоланню найгостріших конф
ліктів, що дезінтегрують країну. Адже саме в здатності
осмислювати і вирішувати найбільш складні проблеми соціуму і проявляється сутність політики.
Нині правова політологія плідно розвивається в рамках
політичної науки, формуючи відносно самостійну підсистему
29
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в структурі політичного знання. Специфіка цієї підсистеми
визначається тим, що вона є багатогранною за своїм змістом
формою синтезу політико-правових знань про політичну
дійсність.
Виходячи зі змісту і значення правової політології, вва
жаємо, що вона має зайняти особливе місце у системі гуманітарних і безпосередньо політологічних дисциплін. На нашу
думку, особливе місце правової політології пояснюється тим,
що вона об’єднує і використовує теоретичні напрацювання,
висновки гуманітарних і політологічних дисциплін задля
глибинного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються у політичній дійсності; досліджує основні закономірності
розвитку політики і права в цілому; орієнтується на політико-правові дослідження, які проводяться на стику політології і правознавства.
Формуючись на стику політології і правознавства, правова
політологія постає комплексною наукою, яка претендує на
вагому роль в осмисленні політичних процесів і суспільних
відносин у цілому. Методологічні розробки правової політології мають сприяти підвищенню інтелектуального потенціалу політологічної освіти, вдосконаленню соціально-політичних і правових механізмів системи соціального, і зокрема
державного, управління, адаптації політичної системи суспільства до сучасних умов демократичного розвитку.
Правова політологія покликана орієнтуватися на практику формування і розробки законодавства, узагальнювати
досвід державно-правового будівництва в Україні та зарубіжних країнах.
Важливе теоретико-пізнавальне і практичне значення
має аналіз у рамках правової політології політико-правових
аспектів законотворчої діяльності, її відповідності нагальним потребам суспільного розвитку. Суспільству необхідна
така законодавча база, яка відповідає новим реаліям політичного життя, стимулює розвиток політичного плюралізму і
багатопартійності. Неврегульованість окремих питань політичного розвитку, розрив між прийнятими законами і меха30
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нізмами їх реалізації, невідповідність змісту законодавства
нагальним суспільним потребам зумовлюють невизначеність і поступову стагнацію трансформаційних процесів.
Тому правова політологія має сприяти випрацюванню
науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення
діяльності політичних інститутів та механізмів їх правового
регулювання, проведенню політологічної експертизи нормативно-правових актів та законопроектів. На політологічну
експертизу нормативно-правових актів та законопроектів
можуть бути винесені такі питання: 1) з’ясування політичних інтересів, що зумовили прийняття того чи іншого закону. Політичний моніторинг у цій сфері дасть змогу відповісти на питання про те, чи не шкодитиме інтересам сус
пільства і держави прийняття певного закону; 2) визначення
мети прийняття нормативно-правових актів, можливих
позитивних і негативних наслідків; 3) оцінка ефективності
запропонованих правових норм.
Правова політологія як навчальна дисципліна має зайняти одне з ключових місць у сучасній системі політологічного
знання, формуючи фахівців із високим рівнем професійних
знань, вмінь і навичок. Роль якісного викладання курсу
«Правова політологія» нині актуалізується з точки зору необхідності посилення професійності фахівців з політології, розширення діапазону їх пізнання політичних явищ і процесів;
формування у студентів демократичного, правового світогляду, прийняття й прищеплення поваги до фундаментальних
правових цінностей і принципів; необхідності спрямування
політологічних знань на розв’язання конкретних політичних
завдань.
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Розділ 2
Правова політологія
як науково-пізнавальна система
і постнекласична дослідницька
парадигма
Незважаючи на те, що становлення правової політології
як окремої галузі науки розпочалося наприкінці 1990-х – на
початку 2000-х років, потреба в інтеграції правового та політичного знання з метою осмислення співвідношення політики і права для пошуку оптимальних шляхів їх взаємодії
у державному управлінні та регулюванні суспільних відносин, назріла вже давно. Почасти інституціоналізації правової політології як науково-пізнавальної системи і дослідницької парадигми в контексті інтеграції наукового знання
перешкоджав активний процес диференціації та спеціалізації української науки загалом та її політичної й правової підсистем зокрема.
Диференціація і політичної, і правової науки стала закономірним наслідком стрімкого процесу збільшення кількості
та ускладнення політичного та правового знання і завершилася високим рівнем спеціалізації кожної. У межах політології були концептуалізовані такі дисципліни, як політична
філософія, порівняльна політологія, політологія міжнародних відносин, етнополітологія, партологія, кратологія, конфліктологія, державне управління, політична психологія
та ін. Право спеціалізувалося за фундаментальними галузями, серед яких конституційне, цивільне, адміністративне,
кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесу32
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альне право. В результаті такої глибокої диференціації та
вузької спеціалізації політичної і правої сфер у науці поступово було втрачено розуміння єдності політики і права.
Якщо право регулює суспільні відносини, то політика
передбачає мистецтво управління суспільними відносинами
та державою. По суті, предмет один, немає протиставлення
політики і права, вони однаково важливі й нерозривно, діалектично поєднані в управлінні суспільством і державою.
Ю. Шемшученко, розмірковуючи над роллю права і закону в
формуванні правової держави в Україні, вказує на недостатність закону як форми вираження права для регулювання
суспільних відносин28. Як зауважує О. Скакун, зміст зв’язку
права і закону полягає в тому, що закон як відображення
державної волі має бути адекватним формулюванням права,
яке об’єктивно виникає в суспільстві29. Під відповідністю
закону праву розуміється передусім «природне право» –
мораль, свобода, справедливість, рівність, що слугує крите
рієм для оцінки позитивного права – закону.
Ю. Шемшученко вважає спірною думку про те, що характерною рисою правової держави є панування закону в усіх
без винятку сферах суспільної діяльності, закликаючи уникати фетишизації закону, позаяк спроби все зарегулювати
законами суперечать ідеї саморегулювання громадянського
суспільства. Правове регулювання, на думку академіка,
необхідне до тієї міри, до якої відповідає потребам гармонії
інтересів суспільства, особи, послідовного впровадження у
життя принципів соціальної справедливості, забезпечення
громадської безпеки тощо30. Багато ж інших питань можуть
успішно регулюватися і фактично регулюються не у правовому порядку, причому, чим ширша сфера соціального
28 Шемшученко Ю. С. Україна: проблеми формування правової держави.
Правова держава. 1992. Вип. 1. С. 6-11.
29 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. URL: https://pidruchniki.
com/1200022743094/pravo/spivvidnoshennya_prava_zakonu.
30 Шемшученко Ю. С. Цит. праця. С. 8.
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життя, яка є вільною від нормативно-правового регулювання, тим міцніші засади правової держави.
Успішне функціонування будь-якої держави як правової
неможливе без гармонійного поєднання, узгодженої взаємодії політики і права в управлінні державою і суспільством.
Право реалізується через політику, а політика формується
на засадах права. В демократичній, правовій державі політика не може бути неправовою, в її основі лежить людина та
її інтереси31. Не випадково в Конституції України зазна
чається, що Україна є демократичною, соціальною, правовою
державою (ст. 1), а людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3).
Будь-яка неправова політика втрачає легітимність.
Правова політика в широкому розумінні – це політика держави, заснована на праві. У вузькому розумінні це державна
політика в правовій сфері, метою якої є побудова громадянського суспільства і правової держави, яка базується на
принципах і нормах Конституції. Правова політика вті
люється у законах, указах, постановах та інших нормативноправових актах та в діяльності відповідних органів державної влади щодо їх реалізації.
Щоб бути легітимною (знаходити підтримку в суспільстві)
та ефективною (досягати поставлених цілей), правова політика повинна базуватися на принципах соціальної обумовленості, наукової обгрунтованості, стабільності, демократичності й гуманності, справедливості, узгодженості інтересів
особи і держави, пріоритеті прав людини, відповідності міжнародним стандартам, прозорості.
О. Скрипнюк, у свою чергу, вважає, що правова політика
в демократичній, правовій державі полягає в тому, що право
не може слугувати досягненню політичних цілей. Вчений
визначає правову політику як процес формування і здійснен
Явір В. А. Інституціоналізація правової політології у структурі політологічного і правового знання в контексті євроінтеграції України. Держава і
право. Серія Політичні науки. 2019. Вип. 84. С. 43.
31
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ня за допомогою правових засобів, заснованих на праві ідей,
принципів, програм, заходів щодо реалізації державної
влади у різних сферах суспільства32. Правова політика за
своєю суттю є концентрованим вираженням взаємодії, поєднання політики і права у регулюванні, управлінні державою
та суспільними відносинами. Як слушно зауважує Н. Пархо
менко, «постійний розвиток суспільних відносин вимагає відповідного удосконалення не лише окремих елементів правової системи, а й усіх елементів соціальної, економічної та
політичної систем»33.
Це вкотре підтверджує нерозривний зв’язок політичної та
правової систем, а також необхідність їх комплексного дослідження в межах наукового стартапу, яким на сьогодні постає
правова політологія. Як і кожен стартап, правова політологія, як молода, порівняно недавно створена наука (для наукової галузі 20 років – це не вік, максимум, чого можна досягти за цей час – навіть не визнання, а впізнаваності), фор
мується на основі інноваційних підходів, почала виходити на
науковий ринок і поки що володіє обмеженими науковометодологічними ресурсами, оскільки перебуває на стадії
формування на базі двох усталених наук: правознавства та
політології.
Однак повернімося до питання легітимності (здатності
досягати суспільного визнання та згоди на обов’язковість)
права та політики. Аналогічні політиці вимоги висуваються
до права: якщо позитивне право (закон) намагається
нав’язати суспільству несправедливі, неправові установки,
воно втрачає легітимність і тоді доводиться мати справу з
легальним, але нелегітимним, неправовим законом. Чим
нижчий рівень легітимності права та політики, що базується
на його основі, тим частіше владі доведеться застосовувати
примус. Неправовий закон не відображає природних прав
32 Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу.
Правова держава. 2016. Вип. 27. С. 159-167.
33 Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в Україні. Правова держава. 2019. Вип. 30. С. 29-35.
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людини; не відповідає міжнародним нормам і принципам у
галузі прав людини; ухвалений нелегітимним органом держави або з порушенням законодавчої процедури, тож не відповідає принципу верховенства права34. Правовий закон
натомість втілює справедливість, властиву певному суспільству; виражає потреби, інтереси, солідарну волю народу;
слугує формою закріплення права; проголошує і забезпечує
права і свободи, честь і гідність людини і громадянина; відповідає нормам Конституції.
Принциповою ознакою правового закону О. Скакун називає його відповідність принципу верховенства права, коли
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов’язком держави35. А це неможливо
без політики як: 1) цілеспрямованої діяльності, пов’язаної з
прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин
між різними суспільними групами; 2) управлінської діяльності стратегічного рівня щодо внутрішніх та зовнішніх правових стосунків і взаємодій. Самого лише правового закону
як вираження інтересів людини і суспільства для регулювання суспільних відносин недостатньо, його ефективність
великою мірою залежить від особливостей діяльності щодо
його застосування, що є цариною політики і вказує на нерозривний зв’язок політики і права, а також на необхідність
дослідження цих процесів у межах правової політології як
наукової підсистеми, здатної посісти гідне місце у структурі
не лише політичного, а й правового знання.
В широкому розумінні політика визначається як діяльність, сукупність засобів (інструментів) та методів для реалізації певних стратегічних інтересів задля досягнення визначених (суб’єктом політичного процесу) цілей в певному
34 Клімова Г.П. Закон як цінність правосвідомості і правової культури
українських громадян. Вісник Національної юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого. Серія Філософія, філософія права, політологія,
соціологія. 2009. № 2. С. 197-202.
35 Скакун О.Ф. Цит. праця.
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соціальному середовищі36. Застосування права у державі та
суспільстві також слугує досягненню певних цілей, реалізації цінностей. Так, Т. Тарахонич вважає, що «правове регулювання, як і правозастосування, спрямоване на досягнення
певних цілей, а саме впорядкування суспільних відносин»37.
Правове регулювання – це впорядкування суспільних відносин, здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів. Правове регулювання здійснюється
за допомогою тих правових засобів, які забезпечують його
ефективність, гарантують доведення норм права до їх виконання і, що найголовніше, має цілеспрямований характер –
орієнтацію на задоволення законних інтересів суб’єктів
права. Сфера правового регулювання охоплює сукупність
суспільних відносин, яку можна і необхідно впорядкувати за
допомогою права і правових засобів. Йдеться про ті суспільні
відносини, функціонування яких неможливе без застосування правових засобів, – економічні, політичні, соціальнокультурні відносини.
З огляду на те, що політика є різновидом управління,
здійснюваним владою для вдосконалення суспільних відносин, цілі політичного управління великою мірою перетинаються з цілями правового регулювання. Політичне управління визначається як цілеспрямований вплив людей і владних
структур на суспільство в цілому або на окремі його сфери з
метою їх оптимізації (впорядкування, вдосконалення і розвитку) та досягнення певних цілей38. Серед основних цілей
політичного управління В. Ніконенко визначає реалізацію
інтересів певних політичних сил і соціальних груп; регулювання суспільних відносин і суперечливих інтересів різних
соціальних груп; захист державних інтересів на міжнародДем’янчук О.П. «Державна політика» та «публічна політика»: варіант
перехідного періоду. Наукові записки НаУКМА. Серія Політичні науки.
2000. Т. 18. С. 31-36.
37 Тарахонич Т.І. Метод моделювання як засіб оптимізації правового регулювання. Правова держава. 2019. Вип. 30. С. 52-58.
38 Політичне управління та його соціотехніка. Політологія: підручник.
За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. Київ: ВЦ «Академія», 2003. 528 с.
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ній арені; вироблення оптимальних форм організації та стимулювання діяльності людей; регулювання економічної
діяльності; стимулювання науково-технічного прогресу;
забезпечення стабільності та правопорядку.
Що ж стосується правового регулювання, то Н. Оніщенко,
в свою чергу, стверджує, що основним «покликанням, «місією» права взагалі та його «конструктивним» навантаженням
зокрема сьогодні насамперед є досягнення соціальної стабільності в суспільстві. Саме ця правова категорія найбільш
пов’язана із реалізацією завдань соціального розвитку, відображає стан і умови функціонування сучасного суспільства в
цілому»39. Право пов’язане з глибинними потребами й інте
ресами людей щодо упорядкування громадського та приватного життя відповідно до їх загальної волі. Тому воно повин
но передбачати гарантії прав та свобод особистості, гуманізм,
соціальну справедливість – від особливостей правового регулювання залежатиме виконання демократичною державою
ролі нейтралізатора соціальної напруженості, гострих соціальних конфліктів тощо. Якщо право не виконує цих завдань,
не «справляється» з цією місією, його настанови підлягають
переосмисленню і перегляду40.
Цілі, завдання та функції права і політики, правового
регулювання та політичного управління мають досить широкий спільний сегмент, позаяк реалізуються в одній державі
та в одному суспільстві. Політика і право є самодостатніми
соціальними явищами, які мають власні сфери реалізації,
але при цьому виконують як спільні функції, так і свої особливі, специфічні завдання. Як політологи політику, так і
правники право розглядають в аспекті ефективності й
результативності, що висвітлює головну якість права – здатність реально впливати на діяльність та поведінку людей, а
відтак – сприяти прогресивним змінам у суспільстві.
39 Оніщенко Н.М. Правовий і суспільний прогрес: взаємозумовленість і
взаємовідповідність. Правова держава. 2016. Вип. 27. С. 82-90.
40 Там само.
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На взаємозв’язку права і політики наголошує О. Скрипнюк,
називаючи їх взаємозалежними та взаємодіючими феноменами: «Особливість взаємозв’язку права і політики полягає в
тому, що вони покликані забезпечити раціональні, науково
обґрунтовані й стабільні принципи взаємовідносин громадян
у суспільстві, гарантувати їм реальне здійснення прав і
свобод»41. Проблему співвідношення права і політики вчений
розглядає так: 1) політика і право мають глибокі й нерозривні взаємозв’язки, вони тісно пов’язані з державою та її функціонуванням; 2) право існує в оточенні різних соціальних
явищ, які впливають на нього і зазнають його впливу, до
таких явищ належить і політика; 3) взаємини права і політики двосторонні: політика через державу санкціонує й конструює систему права, робить її публічною, загально
обов’язковою, загальною; з іншого боку, сама держава підтримується і забезпечується правом; 4) поняття права містить в собі ядро загальнолюдських цінностей, інтегрованих в
історичному і культурному розвитку народу, та орієнтири
і принципи для політики; 5) основою функціонування права
і політики є ціннісні орієнтації, які відображають інтереси і
потреби соціальних суб’єктів. Політика не може існувати без
права: шляхом прийняття нормативних актів реалізується
державна політика в усіх її проявах, включаючи міжнародну. Право є однією з основних форм реалізації політики,
запорукою її легітимності, законності та відповідності загальнолюдським цінностям.
Окремо О. Скрипнюк розглядає вплив права на політику,
що проявляється в установленні межі певних міждержавних
політичних відносин; визначенні межі та можливості діяльності опозиції та правлячих структур; перешкоджанні використанню права на користь політичної кон’юнктури. Право
визначається формою і своєрідним інструментом, засобом
вираження політики, її гарантом, якщо політика здійснюється на основних засадах права, закріплює в конституційних
41

Скрипнюк О.В. Цит. праця. С. 165.
39

Розділ 2. Правова політологія як науково-пізнавальна система…

законах політичний лад суспільства, механізми дії політичної системи, що втілюються в поділі влади; політичному плюралізмі; статусі партій, держави, в інших суб’єктах політики;
процедурі виборів; політичних правах і свободах громадян
як регулятора політики42. Вплив права на політику також
проявляється в легітимності політичних рішень і органів
державної влади, що забезпечує їм підтримку населення:
легітимація офіційної політики передбачає її відповідність
праву, а легалізація – закріплення в правовому законі.
Незважаючи на усвідомлення та аналіз взаємозв’язку
права та політики в працях правників, як зазначає А. Сотник,
у сучасній політичній і юридичній науці практично відсутнє
теоретичне осмислення впливу політичних процесів на становлення та розвиток правової системи. З огляду на характер перебігу нинішніх суспільно-політичних процесів, зокрема в Україні, актуальним є дослідження проблем розвитку
правової системи з урахуванням впливу політичних чинників43. На думку дослідниці, це обумовлює потребу в проведенні комплексних політико-правових досліджень задля
виявлення механізмів, які б сприяли підвищенню ефективності управлінських функцій політики, найбільш чіткому
вираженню в правовій сфері інтересів різних соціальних
груп, – особлива роль у цьому процесі відводиться правовій
політології, яка досліджує не лише вплив політичних чинників на ефективність правової системи, а й виявляє аксіологічні можливості в осмисленні сутності політики і права.
Наразі політичне та правове знання, незважаючи на спорадичні спроби поєднання, що призвело до формування
принципово нового феномена – політико-правового знання,
але лише в окремих, вузьких сферах, наприклад, політична
психологія права, політична соціологія права, – аналізується
та акумулюється окремими галузями науки. А це, в свою
чергу, унеможливлює комплексне, всебічне дослідження
Скрипнюк О. В. Цит. праця. С. 164.
Сотник А.Л. Евристичний потенціал правової політології в осмисленні
політико-правової дійсності. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 261-264.
42
43
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складних політико-правових проблем, яке базувалося б на
системному підході, розглядало взаємозв’язки політичної і
правової сфер, вплив політичних чинників на процес правотоворення та правозастосування і правових – на процес формування політики в різних сферах життя44.
Як зазначають А. Парахонський та О. Венглінська, спеціалізація має як позитивні сторони (можливість поглибленого
вивчення явищ, підвищення продуктивності праці вчених),
так і негативні (втрата взаємозв’язку цілого, звуження кругозору дослідника із вузькою спеціалізацією)45, адже в ході окремого високоспеціалізованого розвитку політичної та правової
науки діяльність окремих дослідників неминуче зосереджуєть
ся на вузьких, розрізнених проблемах та явищах, на обмеженій ділянці загального знання без формування загальної
картини. Вузька і глибока спеціалізація політичної та правової наук (кожної окремо) призводить до того, що втрачається
загальне бачення, розуміння тісного діалектичного, синергетичного взаємозв’язку між об’єктами їх дослідження.
Під час аналізу підвалин правової політології як науковопізнавальної системи слід неодмінно згадати, що розвиток
науки відбувається шляхом діалектичної взаємодії двох протилежних процесів – диференціації (поглиблення спеціалізації і виокремлення нових наукових дисциплін) та інтеграції (синтез знання, об’єднання окремих галузей наукового
знання). Правова політологія як науково-пізнавальна система і дослідницька парадигма пропонує шляхи усунення прогалин дослідження взаємовпливу політики і права в межах
цих окремих галузей, формуючи якісно новий рівень інтеграції наукового політико-правового знання. Потенціал правової політології в осмисленні сутності політики і права в
Явір В.А. Інституціоналізація правової політології у структурі політологічного і правового знання в контексті євроінтеграції України. Держава і
право. Серія Політичні науки. 2019. Вип. 84. С. 48.
45 Парахонский А.П., Венглинская Е.А. Интеграция и дифференциация
наук, их связь с образованием. Успехи современного естествознания.
2009. № 9. С. 8-87.
44
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умовах нових викликів розвитку держави і суспільства,
насамперед в країнах перехідного типу, невичерпний.
Якщо вивчення взаємодії, взаємовпливу політики і права
окремо в межах правознавства та політології дає можливість
для обмеженого спорадичного та ситуативного використання
однією наукою знань, отриманих іншою, то правова політологія постає своєрідним комплексним кумулятивним майданчиком, напрацьовуючи власну науково-методологічну
базу та категоріальний апарат, що найбільше відповідає
об’єкту дослідження – політико-правової сфери. Слід неодмін
но наголосити на кумулятивному ефекті (ефект Монро – підсилення дії вибуху шляхом його концентрації в заданому
напрямку46) правової політології у дослідженні політикоправових явищ, оскільки правознавство та політологія, інтегровані в межах однієї науково-пізнавальної системи, підсилюють дієвість та ефективність одне одного у дослідженні
кожного конкретного феномена.
Кумулятивний ефект досить широко використовується з
дослідницькою метою в сферах далеких від його винайдення – в гірничій та військовій справах, а саме: в економіці,
енергозбереженні, управлінні, оскільки дозволяє досягти
зростання ефективності задіяних різнопланових засобів у
геометричній прогресії. Тому І. Кресіна та А. Сотник слушно
вважають, що правова політологія виявляє принципово нові
можливості для осмислення політики і права, базуючись на
природно-правовому та ціннісно-нормативному підході. Вона
вибудовує новий алгоритм розуміння політики як діяльності,
заснованої на принципах права, які є її універсальними
вимірами47.
Поява правової політології є науковою відповіддю на сучасний запит суспільства та демократичної, правової держави, в
46 Минаков В.Ф., Минакова Т.Е. Математическая модель кумулятивного
эффекта энергосбережения. Известия высших учебных заведений. Серия
Электромеханика. 2013. № 1. С. 197-199.
47 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 291-309.
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якій людина та її інтереси є головною цінністю. Надалі проводити пошук рішень актуальних проблем, відповідей на
виклики політико-правової сфери вже неможливо без тісної
взаємодії правознавства та політології, без синтезу напрацьованих ними ідей і методів. Творення правової політології як
науково-пізнавальної системи і дослідницької парадигми в
контексті інтеграції наукового знання є підтвердженням того,
що розвиток науки є складним, комплексним діалектичним
процесом, в якому диференціація супроводжується інтегра
цією, відбуваються взаємопроникнення і об’єднання в єдине
ціле найрізноманітніших напрямів наукового пізнання, взаємодія різноманітних методів, теорій, ідей.
Об’єднання різних наук, а це стосується також правознавства та політології, для вирішення як глобальних, так і
локальних завдань у сучасній науці, набуває дедалі більшого поширення. Ось чому А. Даулеткерієв вважає інтеграцію
суміжних наук магістральним шляхом формування науки
майбутнього48. З огляду на детально досліджені окремі вузькі сфери найбільша потреба зараз постає у формуванні
загального бачення саме на ділянках стику, взаємопроникнення наук і взаємного збагачення їх методами дослідження – найцікавіших розробок та відкриттів слід чекати саме в
цих напрямах наукового пошуку.
Інтеграція політики і права в межах правової політології
є відображенням об’єктивної взаємодії, розвитку і політики, і
права в сучасному світі. Не випадково Л. Броннікова називає
розвиток науки надзвичайно складним процесом, який
можна порівняти зі зростанням живого організму з огляду
на те, що процеси диференціації, спеціалізації, аналізу чергуються з кооперацією, синтезом49. За словами вченої, ствоДаулеткериев А.Р. Особенности дифференциации и интеграции науки в
современных условиях. Общество: философия, история, культура. 2017.
№ 6. С. 16-18.
49 Броннікова Л.В. Постнекласична наука: новий тип виробництва знання.
Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили комплексу Києво-Могилянська академія. Серія Філософія. 2015.
Вип. 250. С. 30-33.
48
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рення нових наукових напрямів, окремих наук відбувається
одночасно зі «стиранням» меж, що розділяють різні галузі
науки, з утворенням інтегруючих галузей науки, взаємним
обміном методами, принципами, поняттями. Завданням
сучасної науки є полідисциплінарний синтез, нова єдність
наукового знання, що визначається актуальними запитами
суспільства, серед яких і запит на правову політологію.
Поява і розвиток цієї науки підтверджує одну із закономірностей історичного розвитку науки – нерозривної діалектичної єдності процесів диференціації та інтеграції.
Наважимося назвати інтеграцію політичного та правового
знання в межах правової політології науковою парадигмою,
адже згідно з методологією науки парадигма (з грецької
paradeigma – приклад, взірець) – це теоретико-методологічна структура, яка визначає спосіб постановки і розв’язання
дослідницьких завдань, прийнята певним науковим співтовариством50. Методологічна концепція парадигми була
запропонована Т. Куном у праці «Структура наукових революцій» (1962). Науковець оперує не окремими теоріями, а
сукупністю теорій, яка утворює метатеоретичну єдність –
парадигму. Під парадигмою Т. Кун розуміє «визнані всіма
наукові досягнення, які протягом певного часу дають науковому загалу модель постановки проблем та їх розв’язання»51.
Парадигмою є сукупність фундаментальних наукових
установок, уявлень і термінів, яка визнається і поділяється
науковим співтовариством і об’єднує більшість його членів.
За своєю суттю парадигма – це та методологічна основа
єдності наукового співтовариства (школи, напряму), яка значно полегшує наукову та професійну комунікацію. О. Вино
славська вважає, що «коли знайдений пояснювальний принцип виявляється більш широким, ніж теоретичні рамки, в
яких його створено, він може поширитися далі й утворити
50 Явір В. А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі:
політико-правовий концепт: монографія. Київ: Логос. 2018. 468 с.
51 Кун Т. Структура научных революцій. Москва: Издательство АСТ, 2002.
608 с.

44

Розділ 2. Правова політологія як науково-пізнавальна система…

парадигму – принцип, який домінує в науці протягом якогось часу і набуває в цей час методологічного значення» 52.
Взаємозв’язок права та політики був свого часу помічений
як політологами, так і правниками, тому може слугувати
парадигмальною основою дослідження проблем цього
взаємозв’язку, особливостей взаємодії права та політики і
навіть вирішення прикладних завдань у цій царині, поле
якої окреслюється новою наукою – правовою політологією.
Як зазначають І. Кресіна та А. Сотник, формуючись на межі
політології і правознавства, правова політологія постає інтегративною системою знань, яка поєднує пізнавальні ресурси
обох наук. За словами вчених, наразі актуалізується і посилюється потреба в об’єднанні зусиль політологів і юристів
задля комплексного осмислення тих явищ і процесів, які відбуваються у політико-правовій дійсності, у приведенні методології політико-правових досліджень у відповідність з
потребами регулювання суспільного життя53.
Однак А. Фурман вважає, що запропонована Т. Куном та
іншими постмодерністами логіка реконструкції наукового
знання має вельми схематичний вигляд, а тому на сьогодні
потребує як критичного переосмислення з нових методологічних позицій, так і ґрунтовної логіко-змістової деталізації54. Дослідник пропонує розширити методологічні межі
конструктивного використання парадигми, даючи своє
визначення парадигми як панівної системи ідей і теорій,
норм, методів і критеріїв дослідницької діяльності, котра
дозволяє вченим, а з їх допомогою та через інститути науки
всьому суспільству отримати певне бачення світу і місця в
ньому людини, уможливлює успішне вирішення світоглядних і повсякденних суспільних завдань та проблем, слугує
еталоном наукового мислення та пошукової діяльності55.
52 Винославська О.В. Психологія: навч. посібник. Київ: ІНКОС, 2005. 352 с.
53 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Цит. праця. С. 295.
54 Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії. Психологія

і суспільство. 2013. № 3. С. 72-85.
55 Там само. С. 73.
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А. Фурман запроваджує у науковий обіг парадигмальний
цикл розвитку науки, який полягає у відстеженні траєкторії
руху-поступу до наукової істини, що має дві крайні точки –
початок, зародження нової парадигми у форматі панівної та
завершення розвитку цієї донедавна нової парадигми як
такої, якою дослідники оперують під час постановки і вирішення існуючих проблем і нових наукових завдань. Правова
політологія наразі стає такою новою парадигмою, яка полягає в інтеграції, синтезі політичного та правового знання для
вирішення наявних проблем, постановки та розв’язання
нових завдань у політико-правовій сфері56.
Використання парадигм забезпечує наступність і послідовність розвитку науки. Враховуючи той факт, що правники і
політологи у своїх працях вказують на взаємний зв’язок і взаємний вплив політики і права, на необхідність інтеграції пізнавальних можливостей політології і правознавства для ґрунтовного осмислення сучасних реалій, враховуючи роль і значення взаємодії політики і права у формуванні політико-правової реальності, правову політологію слід визначити як нову
наукову парадигму, що виникає на стику політології та правознавства. Адже правова політологія як наукова парадигма, як
підсистема у структурі як політологічного, так і правового
знання створює широкі теоретико-методологічні можливості
для когнітивного осмислення величезної кількості політикоправових процесів та явищ, що сприятиме якісно новому
рівню вивчення їх природи, суті та перебігу.
На це вказує А. Фурман, зауважуючи, що у «періоди парадигмальних криз (наукових революцій), виникає потреба у
синтезі наук, у науковцях-енциклопедистах, учених-методологах, здатних адекватно відрефлексувати суть системних
змін у багатовимірному світі повсякдення та сформувати
засновки та складові нових парадигмальних координат, а у
56 Явір В. А. Формування правової політології як науково-пізнавальної
системи в контексті євроатлантичної інтеграції України. Суспільні науки:
історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Львів: Львівська
фундація суспільних наук, 2019. С. 101.
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підсумку створити досконалішу за попередні парадигмальну
дослідницьку карту»57. Саме така ситуація спостерігається
зараз у площині формування правової політології як нової
наукової парадигми, що комплексно синтезує здобутки права
та політології, досліджуючи політико-правову систему держави. На думку І. Кресіної, Є. Перегуди та А. Коваленка,
правова політологія має поєднати у своєму об’єкті політичну
систему суспільства та правову систему держави із постійно
змінюваними уявленнями про місце і роль позаправових
чинників впливу на державу, внести чіткі критерії та ознаки
в ті правові механізми, що містять значний елемент політичного, регламентувати діяльність специфічних суб’єктів політико-правової системи (етнічні, релігійні групи, територіальні громади) та інститутів громадянського суспільства58.
Поза сумнівом, через певний час у наступних фазах розвитку правової політології (і в цьому слід погодитися з
А. Фурманом) розпочнеться процес диференціації, поява
нових спеціалізованих галузей політико-правового знання, а
відтак і науковців, які заглиблюються в конкретику, перевіряють і підтверджують фактами нові теорії і віднаходять способи їх практичного застосування. А на етапі зрілості парадигми правової політології процес дисциплінарного розмежування сягне межі й знову настане час синтезу нової парадигми.
Однак наразі правова політологія лише формується як комплексна галузь політико-правового знання, утверджується у
політичній та правовій наукових системах. У правової політології особлива наукова місія – пошук нових підходів, формування моделей, здатних пояснити сутність і спрогнозувати
наслідки конкретних політико-правових явищ та процесів. Ця
наукова підсистема покликана сформувати новий системний
Явір В.А. Формування правової політології як науково-пізнавальної системи в контексті євроатлантичної інтеграції України. Суспільні науки:
історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Львів: Львівська
фундація суспільних наук, 2019. С. 83.
58 Кресіна І., Перегуда Є., Коваленко А. До питання про предмет правової
політології. Правова держава. 2005. Вип. 16. С. 518-519.
57
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підхід до вивчення політико-правового простору, в якому
комплексно враховувалася б дія політичних та правових чинників у їх взаємодії і не було б явного перегину в бік політики
або права, вираженої гіпертрофії будь-якої з цих складових.
Як це спостерігається зараз у правознавстві та політології:
політологи ігнорують або применшують дії правових чинників, а правники – політичних.
Позаяк на даному етапі розвитку в процесі спеціалізації і
диференціації політичного і правового знання ми маємо справу з вивченням одних і тих же явищ і процесів обома науками – політологією і правознавством окремо, – що суттєво звужує категоріально-методологічний апарат і пізнавальні можливості дослідників, розглянемо для прикладу визначення
держави у політології та правознавстві. В політичних енциклопедіях державу визначають як «політичне об’єднання у
визначених територією кордонах, із суверенним правом та
реалізацією влади з допомогою системи тривалих публічних
інститутів»59. Натомість у межах юридичного підходу до
поняття держави, який виник у рамках юридичного позитивізму та концепції правової держави, держава розглядається
як особлива юридична особа, що підкоряється у своїй діяльності праву. Відзначаючи позитивні риси юридичного підходу, зокрема розробку інструментарію для формалізованих
досліджень (наприклад, поняття форми та функцій держави,
державного апарату, органу держави тощо), політологи та
правники вказують на його недоліки. Адже визначення держави як влади, підпорядкованої праву, виводить «за дужки»
більшість недемократичних, неправових держав, крім того,
«уявлення про державу як юридичну особу не розкриває особливого становища держави в політичній системі суспільства»60.
59 Держава. Політична енциклопедія / за ред. Ю. Левенець (голова),
Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011.
808 с.
60 Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: елементарний
курс. Xарків: ТОВ «Одіссей», 2008. 432 с.
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Іноді в правознавстві зустрічаються інтегративні визначення, які враховують політичну природу держави. Так,
Ю. Шемшученко визначає державу як «організацію політичної влади, головний інститут політичної системи суспільства,
який спрямовує і організовує за допомогою норм права спільну діяльність людей і соціальних груп, захищає права та
інтереси громадян… Акумулюючи у своїх руках владні
повноваження, держава політично інтегрує суспільство і
представляє його як у внутрішніх, так і зовнішніх стосунках»61.
У феномені держави органічно поєднуються дві взаємо
зв’язані й взаємозалежні сутності – політика і право. Тому
пізнання суті й призначення держави як складової предмета
правової політології неодмінно має базуватися на розумінні її
як одночасно і політичного інституту, правової реальності,
суб’єкта владно-управлінських відносин, і як об’єкта правового регулювання. «Результатом синергії політики і права тільки й можлива нова якість знання про державу, найвищою
метою якої є людина і суспільне благо політики і права»62.
У більшості ж випадків правники схильні ігнорувати
політичну природу явищ, а політологи, як правило, замовчують правову. В результаті взаємовплив політики і права в
кожному окремому політико-правовому явищі або процесі
залишається поза ракурсом як правознавства, так і політології. Ігнорування цього взаємовпливу та взаємозв’язку в умовах диференціації правознавства та політики як наукових
систем негативно позначилося на результативності обох
наук та прикладній реалізації їх наукових напрацювань в
управлінні та регулюванні суспільних відносин. А деякі проблемні моменти, зокрема коригування взаємодії політики і
права, спрямованого впливу на цю взаємодію задля досягШемшученко Ю.С. Держава. Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 2.
URL: http://leksika.com.ua/17530526/legal/derzhava.
62 Кресіна І.О. Аксіологічні детермінанти правової політології: Доповідь на
Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку». Київ, 14 травня 2019 р. Київ:
Юридична думка. 2019. С. 73.
61
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нення певних цілей, до появи правової політології навіть не
піднімалися. Тому одним із завдань нової науки є вивчення
проблеми цілеспрямованого впливу на взаємозв’язок політики і права задля досягнення певної мети63.
До речі, підвищення значення ролі різноманітних чинників і цілей є ознакою постнекласичної науки, в межах якої і
формується зараз правова політологія. Термін «постнекласична наука» було запроваджено наприкінці 1980-х років
для того, щоб позначити новий етап у розвитку науки –
постнекласичний, який характеризується новими рисами і
новою методологією дослідження. Постнекласична наука
звернулася до більш складних, комплексних об’єктів дослідження, таких, як складні системи в їх розвитку64. З огляду
на це в постнекласичній науці зросла роль міждисциплінарних комплексних підходів і програм, у яких задіяні науковці, що працюють в різних галузях знання. Розвиток постнекласичної науки супроводжується взаємодією різних методів,
норм та ідеалів пізнання, переосмисленням нової соціальнополітичної ролі наукового знання, а також його впливу на
процес соціальних трансформацій, зміцненням ролі науки і
знання як основної інституційної цінності соціуму.
Постнекласичний тип наукового пошуку характеризується тим, що співвідносить об’єкт дослідження саме з ціннісноцільовими структурами діяльності. Ціннісний підхід відіграє
ключову роль у формуванні підвалин правової політології.
Головне значення як політики, так і права полягає у тому,
що вони передбачають регулювання суспільного життя,
управління ним на засадах цінностей справедливості, справедливого розподілу, справедливого управління, що враховують інтереси та потреби всіх складових суспільства.
Державна правова політика узгоджує інтереси багатьох на
Явір В.А. Формування правової політології як науково-пізнавальної системи в контексті євроатлантичної інтеграції України. С. 103.
64 Постнекласична наука, її принципи і тенденції розвитку. Українська
людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник. Київ:
УБС НБУ, 2015. С. 211.
63
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основі принципу справедливості, втілення через універсальні цінності права. Право і справедливість – нерозривні
поняття як регулятори суспільних відносин.
Аксіологія правової політології базується на цінностях
права. Правова політика повинна спиратися на цінності
права, а саме на забезпечення прав і свобод людини, рів
ності, справедливості для досягнення на основі права легітимними засобами загального блага, розв’язання конкретних завдань, обумовлених актуальними суспільними потребами та інтересами. А. Сотник вважає, що саме в цьому розкривається сутність і основне призначення політики, яке
полягає у справедливому управлінні суспільними процесами, забезпеченні завдяки цьому єдності та цілісності сус
пільства65. Право реалізується через політику, а політика
базується на засадах права. Аксіологія постає не лише методом, а й парадигмальною основою розвитку правової політології, що утверджує вищезгадані цінності. Роль аксіології,
ціннісної парадигми в розвитку постнекласичної науки в
цілому та правової політології зокрема суттєво зростає, що
знаходить відображення у працях учених.
Крім вже згадуваних підвищення значення цілей та аксіологічних факторів, до ознак постнекласичної науки, прикладом якої є правова політологія, зараховують: зміну характеру наукової діяльності, зумовлену революцією в засобах
отримання і збереження знань (комп’ютеризація, інтернетизація науки, злиття науки з досліджуваною реальністю);
зміну самого об’єкта, який дедалі частіше розглядається
крізь призму відкритих самоорганізованих систем; використання у одних науках методів інших наук (у природничих –
гуманітарних, у гуманітарних – математичних тощо); поширення міждисциплінарних досліджень і комплексних дослідних програм66.
65 Сотник А.Л. Евристичний потенціал правової політології в осмисленні
політико-правової дійсності. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 261-264.
66 Постнекласична наука, її принципи і тенденції розвитку. Українська
людина в європейському світі: виміри ідентичності. С. 215.
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Становлення та інституціоналізація правової політології
як окремої науки є продовженням процесу активізації розвитку міждисциплінарних політико-правових досліджень,
який почався наприкінці ХХ ст. і характеризує перебіг
постнекласичного етапу розвитку науки. Л. Броннікова зауважує, що значна частка досягнень сучасної науки, в тому
числі поява нових галузей наукового знання, є наслідком
міждисциплінарних та трансдисциплінарних форм дослідницької діяльності. Дослідниця пропонує розмежовувати
терміни «міждисциплінарність» і «трансдисциплінарність»
та уточнює їх значення. Якщо міждисциплінарність позначає насамперед кооперацію різних наукових галузей під час
вивчення одного і того ж об’єкта, то трансдисциплінарність є
характеристикою таких досліджень, котрі проходять крізь
дисциплінарні кордони, виходять за межі конкретних наук67.
На відміну від міждисциплінарного трансдисциплінарне
дослідження має за мету прикладне використання. Це
виробництво знання на вимогу соціуму або держави, що
означає якісно новий етап інтегрованості науки в розвиток
суспільства і держави. У Західній Європі дедалі поширенішими стають центри міждисциплінарних досліджень, які
вивчають багатокомпонентні системи, що самоорганізуються, а також вирішують комплексні наукові завдання, розв’я
зання яких у межах однієї науки (соціологія, політологія,
історія) неможливе. У наш час «трансдисциплінарність виконує завдання вирішення комплексних наукових проблем і
соціальних завдань, розширює можливості взаємодії різних
дисциплін», зауважує Л. Броннікова68.
Правова політологія може бути прикладом формування
такої трансдисциплінарної науки, покликаної внести чіткі
критерії та ознаки в ті правові механізми, які містять значний елемент політичного, сприяти виробленню якісної,
ціннісно-правової основи функціонування політичних інсти67
68

Броннікова Л.В. Цит. праця. С. 31.
Там само. С. 32.
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тутів задля гармонізації взаємовідносин держави та інститутів громадянського суспільства. Правова політологія формує
нову трансдисциплінарну наукову реальність. Ця «нова
наука спрямована на дослідження процесу правотворення
не з огляду на низку формальних процедурних моментів у
вигляді законів, а зосереджується переважно на позаправових складових цього процесу – узгодженні різних суспільних
інтересів, громадському контролі, особливостях позаправової, політичної відповідальності, діяльності громадянського
суспільства тощо»69. У цьому полягає завдання вирішення
комплексних політико-правових проблем і соціальних питань
у політико-правовому просторі, з виконанням яких не можуть
впоратися окремо ні правознавство, ні політологія без
об’єднання науково-методологічних зусиль у межах нової,
інтегративної, трансдисциплінарної галузі знань.
Парадигмальною теорією постнекласичної науки є синергетика. Це пояснюється тим, що у сучасній постнекласичній
науці особливе значення надається нелінійним мережевим
взаємодіям, що відображають комплексне бачення світу.
Загалом постнеокласичний тип методології характеризується
інтеграцією методологій різних галузей наукового знання,
однак більшість методологічних концепцій базуються на
синергетичному методологічному інструментарії. Цьому сприяв розвиток системних досліджень, синергетики, ідеї глобального еволюціонізму, принципи антропності, участі та ін.
Оскільки правова політологія є яскравим прикладом
постнеокласичного етапу розвитку науки, то це знаходить
відображення у формуванні її методологічного інструментарію. Правова політологія формується в полі політології та
правознавства, об’єднуючи методологічні бази обох наук
(і не лише їх) в межах єдиної інтегративної системи політико-правового знання. Методологія правової політології формується так: з політичної та правової галузі знання інтегруються методи, які найкраще відповідають особливостям
69

Кресіна І., Перегуда Є., Коваленко А. Цит. праця.
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дослідження предмета, об’єкта правової політології.
Наприклад, системний метод (взаємодія політики і права як
система, виокремлення складових), синергетичний (що стало
точкою біфуркації – політичне рішення чи нормативно-правовий акт задав розвиток певних політичних процесів тощо),
функціональний (визначення функцій як науки в цілому,
так і взаємодії політики і права на практиці).
Незважаючи на багатоманіття методів, що застосовуються
на суб’єктивний вибір дослідника, найбільший методологічний потенціал у розвитку правової політології як трансдисциплінарної науки має синергетика. Позаяк вона є міждисциплінарною методологією, яка дозволяє вивчати загальні
закономірності явищ та процесів у будь-яких складних системах, що складаються із підсистем. Синергетику визначають
також як методологію, яка фокусується навколо вивчення
процесів самоорганізації, виникнення, підтримки, стійкості
та розпаду структур (систем) найрізноманітнішої природи
(біологічних, технічних, соціальних). Синергетика як методологічний інструментарій цікава для правової політології
нелінійним характером розвитку процесів, висуванням на
перший план невизначеності, хаосу, формуванням точок
біфуркації та флуктуації, що відображають особливості
сучасної політико-правової дійсності.
На відміну від традиційних сфер наукового знання синергетику цікавлять загальні закономірності еволюції систем
будь-якої природи, це ж стосується політико-правової системи, яка досліджується правовою політологією. Ю. Данилов
підкреслює, що, абстрагуючись від специфічної природи систем, синергетика описує їх еволюцію узагальненою мовою,
встановлюючи ізоморфізм різних явищ, які вивчаються засобами різних наук, але при цьому зводяться до загальної
моделі70. З цього випливає, що будь-яку синергетичну теорію
або гіпотезу, напрацьовану в одній сфері, можна поширюваДанилов Ю. Роль и место синергетики в современной науке. Московская
школа-лаборатория. URL: www.synergetic.ru/science/index.php?article=dan2.
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ти на системи іншої сфери (правова політологія не є винятком), звісно ж, враховуючи особливості її структури та функціонування.
На нашу думку, методологічна база цієї молодої, постнекласичної науки має формуватися ситуативно: вона щоразу
повинна передбачати інтеграцію методів з інших галузей
наукового знання, залежно від завдань дослідження конкретних політико-правових явищ. Навіть незважаючи на
значний методологічний потенціал, не слід оголошувати
синергетику панівною методологією правової політології і
нав’язувати її всім ученим. У процесі дослідження політикоправової реальності можуть бути застосовані будь-які методи. Загалом слід відмовитися від традиційного для формування науки шляху – напрацювання визначеного, а тому
статичного методологічного інструментарію. Кожен дослідник, обираючи предмет або поле дослідження в межах правової політології, повинен сам обирати, інтегрувати методологічний інструментарій з різних галузей знань, навіть віддалених від політології та правознавства, але такий, що
найкраще, на його думку, відповідає дослідженню суті, природи того чи іншого політико-правового феномена.
Попри постнекласичний характер формування нової
науки все ж неможливе без напрацювання певного базового
методологічного інструментарію, який походитиме з методології політології та правознавства. В подальшому методологічні розробки правової політології мають не лише скласти
оновлений наукознавчий потенціал політико-правових
досліджень, а й демонструвати прикладний ефект: сприяти
напрацюванню рекомендацій щодо підвищення легітимності державної політики, результативності законодавчого процесу, поліпшення якості законів, забезпечення їх соціальної
ефективності71.
71 Сотник А. До питання про ідейно-теоретичні засади правової політології
як нового напряму наукових досліджень. Держава і право. 2012. Вип. 56.
С. 661-665.
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Тож інтеграція політико-правового знання в межах правової політології як науково-пізнавальної системи, як окремої
підсистеми у структурі політологічного і правового знання є
проявом формування нової постнекласичної дослідницької
парадигми. Правова політологія, інституціоналізуючись на
стику політології та правознавства, дає змогу відкривати
нові наукові горизонти, помічати та виокремлювати нові
дослідницькі проблеми та питання, вирішення яких сприятиме оптимізації, підвищенню ефективності політико-правових процесів в Україні, вдосконаленню законодавства, забезпеченню стабільності державотворення в Україні. Правова
політологія має стати науковою основою розвитку політикоправової практики, успішного забезпечення та реалізації
реформ у політико-правовій сфері держави.
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Розділ 3
Взаємодія політики і права
як евристична засада
правової політології.
Взаємозумовленість
політичної і правової систем:
концептуальний підхід
Взаємодія політики і права, взаємозумовленість полі
тичної і правової систем належать до предметного поля
нового наукового напряму – правової політології.
Проблемами інституціоналізації правової політології в
Україні займається колектив відділу правових проблем
політології Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України72. Її засновниця І. Кресіна зазначає, що «політика – найскладніший предмет правового опосередкування, оскільки в ній акумулюється величезна кількість
суб’єктивних факторів, нерідко протилежних, різноспрямованих. Знайти розумний баланс цих устремлінь і є завданням права і закону»73. Вчений відзначає, що право і політика тісно пов’язані в теоретичних і практично-політичних
Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 291-309; Сотник А.,
Стойко О. Професор І. О. Кресіна – засновник української школи правової
політології. Кресіна Ірина Олексіївна: до 65-річчя від дня народження /
упорядники: В.А. Явір, О.М. Стойко. Київ: Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. С. 11-28.
73 Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення. Правова держава. 2003. Вип. 14. С. 469.
72
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аспектах, взаємно доповнюють одне одного, пов’язані єдиним об’єктом цілеспрямованого впливу з боку цих двох
регуляторів – суспільством в його постійному прагненні до
доцільності, раціонального упорядкування. Політика і
право, на її думку, є регулятивними системами, взаємо
зв’язаними сферами, перша з яких є своєрідним пошуковим
механізмом суспільного розвитку, що розробляє його проекти, а друга – механізмом надання цим проектам загальнозначущого характеру. І. Кресіна звертає увагу на право у
політичному вимірі та політику в правовому вимірі й наголошує, що «політична наука не може не стикатися з правовими проблемами, вирішення яких стимулює розв’язання
найскладніших питань розвитку політичних інститутів і
процесів»74.
Важливий внесок у вирішення кардинальних завдань
сучасної політико-правової практики, пов’язаних з науковим
забезпеченням реформ, попередженням і своєчасним розв’я
занням соціальних конфліктів, створенням умов для стабільного порядку, на думку І. Кресіної, може зробити правова
політологія. Під предметом цієї комплексної науки вона
розуміє визначення характеру, сутності й закономірностей
взаємодії політичних факторів і права, правових явищ.
Фундаментальною основою правової політології науковець
визнає право, оскільки саме право є критерієм оцінки всієї
політики: «Від права залежить легітимність, дієздатність
політики, її прийняття всіма членами суспільства. У межах
правової політології право розглядається як носій справедливості та гуманності, як важлива складова демократичного
розвитку суспільства. Тобто у правовій політології право не
обмежується лише законодавством (позитивним правом) як
однією з його форм»75.
Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення. Правова держава. 2003. Вип. 14 .С. 471.
75 Кресіна І.О. Становлення школи правової політології. Право України.
2014. № 5. С. 231.
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Проблему взаємодії політики і права в контексті евристичного потенціалу правової політології розглядає А. Сотник.
Дослідниця пропонує визначати правову політологію як
«цілісну систему знань, що вивчає політику крізь призму
права», як «нову галузь політичної науки, що вивчає закономірності діяльності з управління суспільством на основі
права»76. Взаємозв’язок політики і права А. Сотник показує
за допомогою двох відомих методологічних підходів: 1) етатистського (право є продуктом державної діяльності, особливим регулятором суспільних відносин, який виконує в основному функцію владного інструмента); 2) природно-правового (праву належить пріоритет над державою, принципи
права мають бути вихідними засадами державної політики)77.
В межах правової політології ключовим визнається системний підхід до вивчення цих явищ, відповідно до якого досліджувати необхідно «як вплив політичних подій на появу та
закріплення тих чи інших норм, так і дослідження політичної ефективності права78.
У контексті досліджуваної проблеми важливими є публікації, в яких акцент зроблено на теоретико-методологічних
аспектах взаємодії політики і права. Українська дослідниця
А. Мохонько висвітлює наявні в науковій літературі теоретичні підходи до права і політики як регуляторів суспільних
відносин, наводить співвідношення, взаємовплив та взаємозалежність права і політики, визначає їх спільні й відмінні
характеристики. Взаємодія і взаємозв’язок, на думку
А. Мохонько, полягають у наступному: 1) право і політика
мають єдині причини формування, оскільки є своєрідною
реакцією суспільства на його проблеми та потреби; 2) право і
політика за своєю природою мають владний характер. Через
76 Сотник А.Л. Інституціоналізація правової політології як нової галузі
політичної науки: автореф. … канд. політ. наук: 23.00.01. Чернівці, 2014.
С. 6.
77 Сотник А.Л. Евристичний потенціал правової політології в осмисленні
політико-правової дійсності. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 262.
78 Там само.
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владу виявляється їх гармонійна єдність, оскільки вона є
спільним способом діяльності права і політики; 3) право і
політика виконують управлінські функції, є нормативними
регуляторами, які встановлюють типову поведінку адресатів
через їх права та обов’язки79. Водночас дослідниця обґрунтовує необхідність пріоритету права над політикою.
Білоруський науковець Н. Антанович звертає увагу, що
така актуальна тема, як взаємодія політики і права, зазвичай виступає «актором другого плану», фоном для розгляду
або питань правового регулювання, або питань перебігу
політичного процесу. На думку вченого, в літературі недостат
ньо досліджені емпірично вивірені механізми і процедури
взаємодії цих суттєвих регулятивних сфер соціального життя.
Виявлення механізмів взаємодії політики і права
Н. Антанович пропонує розпочинати з розгляду сутнісних
характеристик кожного з феноменів. «Право регулює суспільні відносини в найрізноманітніших сферах людської
діяльності, найрізноманітніших суб’єктах права, за різноманітними фактичними основами. Політика виступає як організаційна і регулятивно-контрольна сфера суспільства, що
обумовлено такими її властивостями, як універсальність,
всеохопний характер, інклюзивність (включеність у всі
сфери), здатність впливати майже на будь-які сторони
життя»80. Науковець відзначає, що для дослідження
взаємозв’язку політики і права важливим фактом є те, що
сучасне розуміння демократії, виділення ознак демократичного політичного режиму майже повністю співпадає з ознаками правової держави.
Російський науковець О. Гришнова пропонує проблему
взаємодії політики і права розділити на дві частини – повсяк79 Мохонько А.В. Право та політика як регулятори суспільних відносин.
Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 61.
80 Антанович Н.А. Политика и право: проблемы взаимодействия в современном обществе. Новейшая история (1991 – 2006 гг.): государство, общество, личность: материалы научно-теорет. конф. (г. Минск, 29 сент.
2006 г.). Минск: Наука, 2006. URL: http://www.law.bsu.by/pub/11/ant5.pdf.
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денну взаємодію/взаємовплив і суто теоретичну. Вона відзначає, що першій присвячено багато наукових і публіцистичних праць, а «теоретико-методологічне опрацювання такої
взаємодії є, швидше за все, ексклюзивним винятком».
У повсякденно-прикладному співвідношенні політики і
права вчений відзначає тенденцію до підтримки політичної
кон’юнктури. О. Гришнова подає характеристику співвідношення політики і права в радянський і пострадянський періоди і відзначає, що воно змінюється. В теоретичному аспекті
таке співвідношення багато в чому залежить від того, як
трактується право – вважає вчений. На її думку, із двох основних концепцій праворозуміння – позитивістської і природно-правової, – тісна і продуктивна взаємодія політики і
права може бути лише в межах першої концепції. «Зрозуміла
соціуму політика, ретельно підготовлені закони, справедливе право і активна поведінка громадянина – ось ці необхідні
складові, які в діалектичній єдності можуть забезпечити
необхідний результат у взаємодії політики і права»81.
Окрім розгляду теоретичних аспектів взаємодії політики і
права, в науковій літературі справді значно більше уваги приділено теоретико-прикладним аспектам цієї наукової проблеми. Вивчення двох аспектів – теоретичного і прикладного –
вкрай необхідне для комплексного розуміння взаємодії політики і права та визначення методології її дослідження.
Перехід України від країни Радянського Союзу до незалежної, демократичної, правової держави, на думку
В. Селіванова, потребував наукового забезпечення всіх
трансформаційних процесів. Вчений акцентує увагу «…на
необхідності розгляду методологічних проблем державної
політики і права, без розв’язання яких не може бути й мови
про розроблення сучасних теорій політики та права, без
яких, у свою чергу, неможливий якісний аналіз існуючих
політичних і юридичних відносин, вироблення стратегічних
Гришнова Е.Е. Политика и право: вектор взаимодействия. Теория и
практика общественного развития. 2010. № 3. URL: http://teoria-practica.
ru/index.php/3-2010/228-politologia/540-1.
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орієнтирів розвитку державно-правових процесів сучасних
суспільств…»82. На його думку, одним із підходів, який
обов’язково потрібно вдосконалювати і застосовувати в дослідженнях сучасних політичних і правових процесів, є системний. Основою останнього науковець називає холістичний
підхід, що розглядає суспільство як цілісне явище, яке складається з окремих взаємопов’язаних і взаємозалежних частин (елементів), у тому числі права і державної політики.
Проблема взаємозв’язку політики і права часто аналі
зується О. Ющиком. Криза в Україні, на думку науковця, є
«прямим наслідком політики, яку впродовж останніх десяти
років проводили ті, хто опинявся при владі, продовжуючи
недалекоглядну практику маніпулювання правом і зако
ном»83. Таку політику науковець називає псевдополітичною
метушнею, бо в ній немає науковості, передбачення. О. Ющик
вважає, що виправити ситуацію може зміщення акцентів у
співвідношенні «політика – право» у напрямі права, оскільки, на його думку, право виступає як визначальний фактор
щодо політичної форми соціального управління. Право, у
розумінні О. Ющика, – це «нормативний спосіб заперечення
сваволі у спілкуванні суб’єктів і підпорядкування їхньої
поведінки об’єктивній волі, яка виражена в позитивному
законі»84.
На важливості досліджень зв’язку між політикою та правом в Україні наголошує О. Бабкіна: «Нерідко і в науці, і в
політиці, і в освітній діяльності, політика розглядається
передусім як боротьба за владу. Дисбаланс у розумінні полі82 Селіванов В.М. Проблеми трансформації державної політики і чинного
права в Україні. Трансформація політики в право: різні традиції та
досвід: матеріали міжнар. наук. конф. / за ред. В.Я. Тація. Харків: Право,
2006. С. 80.
83 Ющик О. Політика без права межує з авантюрою та шахрайством. Голос
України. 2014. 19 липня (№ 136). С. 6.
84 Ющик О. Свобода як умова правового прогресу: деякі методологічні
питання. Формула демократії: «Народ – Конституція – влада». 20-річчю
Конституції України присвячується / упоряд. О. Мороз, О. Ющик. Київ:
Парлам. вид-во, 2016. С. 189.
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тики як боротьби і політики як пошуку компромісу на
користь першої призводить до реалізації політичних цілей
та задач неправовими засобами»85. Виправлення таких ситуацій на практиці потребує наукових рекомендацій, розроблених на основі об’єктивних знань про ці явища. Особливості
вивчення суспільних явищ у нашій країні, на думку
О. Бабкіної, зумовлені характером політичного режиму,
який є змішаним, фрагментарним, перехідним, поєднує
ознаки патримоніального авторитарного режиму і панування кланової олігархії з елементами демократії86. Відтак
трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні,
О. Бабкіна не рекомендує розглядати в лінійній площині.
Вона звертає увагу на концепції трансформації, модернізації, нового інституціоналізму в руслі методології політичної
транзитології, які дають можливість вивчати політичні і
правові явища в динаміці.
На різне сприйняття співвідношення політики і права у
межах двох найвідоміших концепцій праворозуміння – позитивістської і природно-правової, звертає увагу Є. Перегуда.
Він зазначає, що школа юридичного позитивізму трактує
право як похідне від держави. Остання вважається головним
інститутом політичної системи, що забезпечує прийняття
правових актів і їх дотримання. Відтак політика має пріоритет над правом. Натомість школа природного права розглядає державу як залежну від права, бо останнє здійснює організуючий вплив на політичну систему. Є. Перегуда обґрунтовано доводить, що «ані позитивістська теорія, ані школа
природного права не можуть самотужки пояснити діалектику взаємозв’язку політики і права на етапі масштабних суспільних трансформацій»87. У такі періоди взаємовплив поліБабкіна О. Деякі методологічні проблеми аналізу політичних трансформацій та політичного розвитку. Науковий часопис НПУ імені
М.П. Драгоманова. Серія 22. 2013. Вип. 11. С. 8.
86 Там само. С. 7.
87 Перегуда Є.В. Політика і право на етапі суспільної трансформації.
Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: матеріали міжнар. наук. конф. / за ред. В.Я. Тація. Харків: Право, 2006. С. 236.
85

63

Розділ 3. Взаємодія політики і права як евристична засада…

тики і права має свої особливості. Зокрема, на прикладі
українського державотворення періоду незалежності вчений
пояснює взаємодію цих двох явищ. На його думку, ідеологічний вибір правової системи був зумовлений не стільки внутрішніми передумовами, скільки зовнішніми чинниками. Це
прискорило розпад старої системи соціальних зв’язків, але
не створило якісно нової, оскільки до цього не були готові ані
суспільство, ані влада. Нові, демократичні правові норми,
зафіксовані в Конституції України, не стали новими ідеологічними цінностями. В умовах стрибкоподібного розвитку
українського суспільства держава стала знаряддям
об’єктивації не загальносуспільних, а корпоративних інтересів політичних груп. Відповідно закони, які приймаються в
такій державі, часто не відображають принципів демократичного права, а є інструментом реалізації інтересів політичних еліт, – вважає Є. Перегуда88.
Аналіз публікацій українських науковців, у яких йдеться
про співвідношення понять «політика» і «право», взаємо
зв’язок, взаємовплив, взаємодію цих явищ, дав можливість
зробити висновок, що політика часто асоціюється з практичною діяльністю політиків (діяльнісний підхід), а право – із
законодавством (позитивістський підхід) або з набором ідей,
цінностей (природно-правовий підхід). У результаті поєднання діяльнісного підходу до політики і ціннісного – до права у
літературі поширюється ідея про необхідність домінування
права над політикою. Право подається як більш стабільне і
таке, що впорядковує суспільні відносини на основі принципу справедливості, а політика як діяльність, в основі якої
знаходяться інтереси осіб, які хочуть отримати чи утримати
владу. Крім цього, спостерігається статичний підхід до розуміння права і динамічний до політики89.
Перегуда Є.В. Політика і право на етапі суспільної трансформації.
Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: матеріали
міжнар. наук. конф. / за ред. В.Я. Тація. Харків: Право, 2006. С. 234-235.
89 Кукуруз О.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження взаємодії
політики і права: сучасний український дискурс. Науковий часопис
88
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Таким чином, глибшого опрацювання потребує теоретикометодологічна основа дослідження взаємодії політики і
права. В. Горбатенко вважає, що ключовим підходом у дослідженні політичних явищ з іншими взаємопов’язаними явищами повинен бути міждисциплінарний. У сфері політики
приймаються найважливіші рішення щодо проблем суспільного розвитку. Жодна сфера «не може зрівнятися з нею за
ступенем охоплення, глибиною й силою впливу на людське
існування»90. Відтак для аналізу політики вчений рекомен
дує залучати наукові здобутки й інших наук, зокрема, історії,
економічної теорії, правознавства, філософії, соціології.
Науковець спирається на методологічний підхід М. Дюверже,
відповідно до якого у дослідженнях держави й суспільства
необхідно поєднувати юридичний і політичний аналіз91.
Таке поєднання дозволяє визначати, які інститути, закріплені в законодавстві, є ефективними, якою мірою вони функціонують у відповідності з правом тощо. Міждисциплінарні
дослідження, на його думку, допомагають виявити закономірності та специфічні особливості функціонування політичних інститутів у сучасних складноорганізованих суспільствах92. В. Горбатенко відзначає актуальність синергетичного бачення світу, яке передбачає погляд на суспільство як на
систему, якій властиві взаємопроникнення, відкритість,
самоорганізація, наявність асиметричних структур, нерегулярність зв’язків і функціональна нестабільність.
На думку Ю. Цуркан-Сайфуліної, міждисциплінарний
підхід сьогодні стає головним у становленні нового знання,
оскільки вважається, що повноцінна нова наукова гіпотеза
не може виникнути «усередині» існуючого знання. Викорис
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Серія 22. 2018. Вип. 23. С. 29;
90 Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Генеза, 2006. С. 128.
91 Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на
зламі тисячоліть: монографія. Київ: Видавничий центр «Академія», 1999.
С. 39.
92 Там само. С. 40-41.
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тання міждисциплінарного підходу дає змогу подолати високий рівень догматизації, характерний для юридичної науки –
вважає науковець93. Не менш важливим для тематики даного дослідження є інтерсуб’єктивний підхід. Інтерсуб’єктив
ність, на думку С. Максимова, є методологічною парадигмою
сучасних концепцій права, в яких є наявною спроба подолати протиставлення об’єкта і суб’єкта, буття і свідомості, врахування об’єктивних умов та ідей права в процесі створення
і застосування законів. «Принцип інтерсуб’єктивності означає, що смисл права не розчиняється у свідомості суб’єкта чи
у зовнішньому соціальному світі, а розкривається у взаємодії
(комунікації) суб’єктів»94.
Отже, в українській науковій літературі є певні теоретичні
й прикладні напрацювання щодо розгляду взаємодії політики
і права. Водночас аналіз цих публікацій свідчить, що однією з
найбільших вад сучасних досліджень є використання дослідниками одних і тих же категорій, які, однак, по-різному ними
розуміються. Відтак об’єктивне дослідження взаємодії політики і права можливе лише тоді, коли автори приділятимуть
більше уваги визначенням досліджуваних явищ.
Категорії «політика» і «право» мають безліч визначень,
що розкривають їх найрізноманітніші аспекти. З одного
боку, це може сприяти глибокому дослідженню процесів, у
яких вони задіяні, а з іншого – може ускладнювати пошук
об’єктивного знання через різні, інколи навіть суперечливі,
тлумачення. Результат дослідження значною мірою залежатиме від дослідника, розуміння ним цих явищ і вміння
правильно визначити теоретико-методологічну основу для
дослідження.
Для того, щоб визначити теоретико-методологічну основу
дослідження взаємодії політики і права, необхідно з’ясувати
Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Владні засади права: філософсько-правове
дослідження: дис. … докт. юрид. наук. Одеса, 2017. С. 72-73.
94 Максимов С.І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003-2011). 2-е вид., доп. Харків: Право,
2012. С. 92.
93
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наукові підходи до розуміння категорії «взаємодія». У філософському словнику вона охарактеризована як один із ключових принципів опису і пояснень явищ, що формує парадигму побудови наукових теорій і наукової картини світу і має
фундаментальне значення для наукового пізнання. Термін
«взаємодія» визначається як «філософська категорія, яка
відображає особливий тип відношення між об’єктами, при
якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, в свою чергу, зумовлює зміну його
стану»95. Взаємодію називають однією з важливих форм
актуалізації (реалізації) взаємозв’язку. Вважається, що «взаємодія властива стану динамічних змін, взаємної активності
об’єктів, тоді як взаємозв’язок може мати місце між об’єктами,
що знаходяться в стані спокою, рівноваги, стабільності»96.
Категорію «взаємодія» можна зустріти в енциклопедіях,
словниках, монографічних працях з різних галузей наук.
З категорією «взаємодія» у кожній науці вживається прикметник, який вказує на те, про який саме аспект взаємодії
йдеться. Наприклад, у політології – це політична взаємодія;
у державному управлінні – управлінська; у соціології –
соціальна, соціокультурна. Співставлення визначень цих
понять показує, що у більшості з них (окрім філософського
визначення) йдеться про міжсуб’єктну взаємодію (індивідів,
колективних суб’єктів), зокрема, про суб’єктів взаємодії, мету
взаємодії, а також про процес діяльності (політичної, управлінської, соціальної).
Розгляд розуміння поняття «взаємодія» вченими з різних
галузей знань показав, що цією категорією зазвичай позначають зв’язок між двома і більше суб’єктами, які перебувають під впливом один одного, в результаті чого змінюються
їх погляди, поведінка тощо. Взаємодія є необхідною для
Філософський енциклопедичний словник. Інститут філософії
ім. Г.С. Сковороди НАН України / редкол.: (голова) В. І. Шинкарук. Київ:
Абрис, 2002. С. 77-78.
96 Там само. С. 78.
95
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досягнення певних визначених цілей, яких неможливо
досягти індивідуально (потрібна допомога інших суб’єктів
або нейтралізація їх спротиву)97.
Не менш важливо розуміти сутність явищ, між якими відбувається взаємодія, яку й необхідно вивчити. Політика і
право є надзвичайно багатоаспектними явищами, до розуміння яких існують безліч підходів. Наприклад, до політики – ціннісний, інституціональний, процесуальний, функціональний, комунікативний, до права – природно-правовий,
позитивістський, соціологічний, феноменологічний, герменевтичний, антропологічний, психологічний, синергетичний, комунікативний.
З метою об’єктивного дослідження взаємодії політики і
права нами було розроблено певні правила: 1) визначити
однакові або схожі аспекти двох явищ, які планується дослідити – форму, зміст, процес; 2) обрати підхід, який буде
покладено в основу дослідження – ціннісний, комунікативний, інституціональний, процесуальний, функціональний
тощо98. Адже методологічно невиправдано аналізувати,
порівнювати політику як боротьбу за владу (процес) з ціннісним визначенням права як ідеалу справедливості чи, навпаки, політику як мистецтво управління суспільними справами з позитивним правом. Якщо при розгляді взаємодії політики і права до права ми застосовуємо ціннісний підхід, то
такий же підхід необхідно застосовувати і до політики. Якщо
політику ми розглядаємо як практичну діяльність конкретних суб’єктів, то і право необхідно розглядати в дії (соціологічний підхід).
Обрати близькі за сутністю концепції політики і права
допомагають класифікації наукових концепцій, але до уваги
необхідно брати сутність типів розуміння, а не їх назви.
Однакові назви не завжди означають однакові за змістом
97 Кукуруз О.В. Взаємодія політики і права: інформаційна складова.
Держава і право. Серія Політичні науки. 2018. Вип. 81. С. 131.
98 Кукуруз О.В. До проблеми дослідження взаємодії політики і права.
Держава і право. Серія Політичні науки. 2018. Вип. 79. С. 55.

68

Розділ 3. Взаємодія політики і права як евристична засада…

підходи. І навпаки, у підходах з різними назвами можуть
міститися акценти на схожих аспектах політики і права.
Об’єктивний теоретико-прикладний розгляд взаємодії
політики і права є важливим завданням правової політології, яка націлена на з’ясування справжніх основ цієї взаємодії, закономірностей взаємодії у сучасних суспільствах,
передбачення наслідків певної взаємодії. Кінцевою метою
цих напрацювань стане можливість розробки практичних
рекомендацій, що сприятимуть успішнішому розвитку держави і забезпеченню інтересів суспільства.
Не менш важливою науковою проблемою в межах правової політології є взаємозумовленість політичної і правової
систем, які тривалий час вивчали окремо в межах двох
наук – політології і правознавства відповідно. Ці системи,
умовно розділені в теорії, на практиці є взаємозалежними,
відтак їх комплексне вивчення швидше наблизить дослідників до встановлення причин і наслідків їх дії, сприятиме
виробленню адекватних рекомендацій і прогнозів. «Взаємо
зумовленість» у словнику української мови тлумачиться як
взаємозумовлений, «обумовлений, визначений спільним
існуванням, що впливає одне на одного»99. Система в найзагальнішому філософському значенні розуміється як «сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний
зв’язок чи взаємодія»100. Політика і право, політична і правова сфери, політична і правова системи перебувають під взаємним впливом, що не викликає сумнівів ні у теоретиків, ні
у практиків. Науковий розгляд цієї проблеми потребує
з’ясування розуміння явищ, зв’язки між якими необхідно
визначати і досліджувати.
Відповідно до відомої теорії соціальної системи Т. Парсонса
суспільство, а також будь-яке суспільно-політичне явище, в
99 Взаємозумовлений. Тлумачний словник української мови. URL: https://
eslovnyk.com/взаємозумовлений.
100
Філософський енциклопедичний словник. Інститут філософії
ім. Г.С. Сковороди НАН України / редкол.: (голова) В. І. Шинкарук. Київ:
Абрис, 2002. С. 583.
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тому числі політику, можна уявити як систему. Остання є
сукупністю елементів, між якими існують певні зв’язки.
Елементами кожного суспільства Т. Парсонс вважав суспільні цілі, норми, цінності й ролі. Кожен інститут у суспільстві,
на його думку, є підсистемою, що виконує функції адаптації,
досягнення цілей, інтеграції, підтримання системи, які спрямовані на збереження системи101.
Значний вплив на розуміння політичних систем мають
моделі Д. Істона, Г. Алмонда, К. Дойча. Системна модель
Д. Істона показує функціонування політичної системи через
її взаємодію із зовнішнім середовищем. Її фазами є: «вхід»
(вимоги і підтримка), «конверсія» (перетворення вимог у підготовку альтернативних рішень), «вихід» (прийняття рішень
і їх реалізація), зворотний зв’язок (вплив результатів діяльності влади на зовнішнє середовище). Функціональна модель
Г. Алмонда розкриває сутність політичної системи через її
функції: входу (політична соціалізація, артикуляція інтересів, агрегування інтересів, політична комунікація) і виходу
(розробка норм, застосування норм, контроль за їх дотриманням). Інформаційно-кібернетична модель К. Дойча розглядає політичну систему через фази проходження інформаційно-комунікативних потоків, а саме: отримання та відбір
інформації, обробка й оцінка інформації, прийняття рішень,
здійснення рішень із зворотним зв’язком102.
У сучасній українській енциклопедичній літературі політична система визначається як «інтегрована сукупність політичної влади, суб’єктів, відносин, політичної організації і
політичної культури суспільства, яка забезпечує його соціальну стабільність, соціальний порядок і яка має певну соці101 Семигіна Т.В. Політичні ідеї представників системного підходу.
Політична думка ХХ – ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи: підручник: у 2-х т. / Т.В. Андрущенко та ін.; за заг. ред. Н.М. Хоми.
Львів: «Новий Світ-2000», 2016. Т. 1. С. 43-44.
102 Політологія: підруч. для вищ. навч. закладів / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна,
В.І. Полуріза. Київ: Альтерпрес, 2002. С. 148-153.
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ально-політичну орієнтацію»103; «сукупність державних і
недержавних інститутів, які здійснюють владу, управління
суспільством, регулюють взаємовідносини між громадянами,
соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, відповідний порядок у ньому»104; «цілісна,
упорядкована система відносин, норм, цінностей, ідей, дій,
цілей, методів, інститутів, пов’язаних із політикою, її виробленням, впровадженням чи впливом на неї; є однією з частин (підсистем) сукупної суспільної системи, взаємодіє з
іншими її підсистемами: соціальною, економічною, правовою, культурною та ін.»105. У політологічній літературі відзначається, що категорія «політична система» не відображає
політичну реальність, а є «штучно створеним теоретичним,
міркувальним конструктом, інструментом, що дає змогу
виявляти й описувати системні властивості різноманітних
політичних явищ», «слугує засобом системного аналізу
політики»106.
Огляд енциклопедичної літератури, з одного боку, показує
відсутність єдиного узагальненого визначення «політична
система», а з іншого – свідчить про схожість її розуміння
через включення до неї великої кількості різноманітних, різнопланових складових, таких, як влада, відносини, інститути, ідеї та ін. За таких умов варто виокремити підходи, які
можуть використовуватися дослідниками при вивченні політичної системи, дослідженні її елементів. Наприклад, у
польській політологічній енциклопедії наведено чотири конАндрєєв С.С., Рудич Ф.М., Буцевицький В.С. Політична система суспільства. Політологічний енциклопедичний словник / упорядник
В. П. Горбатенко; за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка.
2-е вид., доп. і перероб. Київ: Генеза, 2004. С. 511.
104 Рудич Ф. Політична система суспільства. Політологічний словник:
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.Ф. Головатого,
О.В. Антонюка. Київ: МАУП, 2005. С. 596.
105 Афонін Е., Новаченко Т. Система політична. Політологія: навч. енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І – ІV рівнів акредитації / Денисенко В.М. та ін.; за наук. ред. Н.М. Хоми. 2-е вид. Львів: «Новий
Світ – 2000», 2015. С. 609.
106 Семигіна Т. В. Цит. праця. С. 38.
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цепції
розуміння
поняття
«політична
система».
1. Інституціональна (структурна) концепція. Політична система – це установи, органи, організації, за участю яких приймаються політичні рішення. Сюди ж включають відносини
між ними та правові основи, на підставі яких вони діють.
2. Біхевіористично-функціональна концепція. Політична
система – це динамічний суспільний процес, який відбувається всередині таких спільнот, як держава, політична партія, професійний зв’язок чи об’єднання приватних підприємств, метою якого є перетворення суспільних імпульсів на
політичні рішення й політичну діяльність. Також сюди зараховують принципи, що стосуються організації і форм діяльності політичної влади. 3. Системна концепція. Політична
система – це відносини між системою і її оточенням, які відбуваються в три етапи: «входу», «перетворення», «виходу».
4. Реляційна концепція. Політична система – це залежності,
які виникають у процесі боротьби за владу чи її утримання.
Сюди належать відносини підпорядкування, співпраці, конкуренції чи боротьби107.
Колектив українських і білоруських правників політичну
систему розглядають крізь призму трьох традиційних підсистем – інституційної, нормативно-регулятивної та інформаційно-комунікативної. Елементами першої підсистеми
вони називають державу, політичні партії, групи інтересів,
засоби масової інформації, громадські рухи; другої – норми
(формалізовані/формально-юридичні та неформалізовані),
що врегульовують суспільні відносини, перебувають у певному відношенні одні до одних і формують загальну ієрархію
нормативних актів; третьої – канали передачі інформації від
держави до суспільства і навпаки108.
107 System polityczny. Encyklopedia politologii / pod red. M. Żmigrodzkiego.
T. 1 Pojęcia, teorie i metody / pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego. Wyd. 2.
Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. S. 655-656.
108 Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перспективи: монографія / Скрипнюк О.В. та ін. передм. Ю.С. Шемшученка та
Г.О. Василевича. Київ: Юридична думка, 2013. С. 29-31.
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О. Долженков одним з найбільш ефективних підходів до
дослідження політичної системи називає структурно-функціональний. Центральним елементом політичної системи він
визнає державу, хоча й акцентує увагу, що, крім неї, є ще
багато інших важливих елементів, зв’язки між якими необхідно вивчати. На думку вченого, «політична система складається з трьох рівнів влади та політичних відносин: двох
інституціональних рівнів (мегарівень та мезорівень) та одного неінституціонального (мікрорівень)»109. На цих рівнях
виділено два типи структур – легальні та тіньові. Отже, в
даному випадку політична система розглядається за допомогою реальних складових її функціонування.
Таким чином, категорія «політична система» відображає
багатоаспектне явище, тому не існує єдиного узагальненого
визначення, яке б охопило всі його прояви. Вибір одного із
існуючих підходів до визначення поняття «політична система» за домінуючий (інституціональний, функціональний,
системний, реляційний, нормативний, інформаційно-комунікативний) залежить від мети і завдань конкретного дослідження.
Розглянемо особливості розуміння категорії «правова система». Остання в енциклопедичній літературі визначається
як «сукупність взаємопов’язаних між собою системи права та
засобів її реалізації»110. Її основними елементами названо:
систему права і систему законодавства; правові відносини;
юридичну практику, тобто діяльність правотворчих, правозастосовних і правоохоронних органів; правову політику та
ідеологію; правосвідомість і правову культуру; юридичну
науку й освіту. В навчальній літературі відзначається, що
правова система – «це конкретно-історично обумовлений
комплекс всіх взаємопов’язаних правових явищ (юридичних
109 Долженков О.О. Україна – Білорусь: досвід політичної трансформації:
монографія. Одеса: Астропринт, 2003. С. 76.
110 Шемшученко Ю.С. Правова система. Юридична енциклопедія: в 6 т. /
редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: «Укр. енцикл.»,
1998–2004. Т. 5: П – С. 2003. С. 39.
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норм, установ, правосвідомості й правової культури, юридичної практики тощо), які функціонують у певній країні». До її
елементів віднесено: «особливості праворозуміння, джерела
права, їх тлумачення і застосування, юридичну техніку і
юридичну термінологію, правову ідеологію та правову психологію, своєрідність правового мислення»111.
У складі правової системи виділяють п’ять підсистем:
інституційну (суб’єкти права), нормативну (норми, принципи, джерела права), ідеологічну (праворозуміння, правова
свідомість і культура, правова наука, правова традиція),
функціональну (правотворчість, правореалізація, правозастосування), результативну (ступінь відповідності результату
дії права інтересам суспільства)112.
Значний внесок у дослідження правової системи зробила
Н. Оніщенко. Аналізуючи різні підходи до розуміння цього
поняття, вона виокремлює два. 1. Системний підхід «вивчає
сукупності взаємозв’язків та взаємодій всередині правової системи, розглядає правову систему як форму організації, що здатна адаптуватися до соціальних змін, забезпечити пошук оптимальних політико-правових рішень». 2. Ціннісно-нормативний
підхід «на відміну від першого виходить з урахування культурно-історичного, духовного змісту правової системи, яка ґрунтується на ідеалах свободи, рівності, справедливості»113. До компонентів правової системи Н. Оніщенко зараховує «право і
законодавство, що втілює його, юридичні установи, юридичну
практику, механізм правового регулювання, суб’єктивні права
і обов’язки, правову діяльність і правовідносини, правосвідо111 Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ:
Ваіте, 2015. С. 317.
112 Лук’янов Д.В. Правова система. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.:
О. В. Петришин (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені
Ярослава Мудрого. 2017. С. 500.
113 Оніщенко Н.М. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002.
С. 6.
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мість і культуру, правову ідеологію, законність і правопорядок,
юридичну відповідальність»114.
У науковій літературі існує й дещо інший підхід до елементів правової системи. Наприклад, Б. Малишев правову систему розглядає крізь призму категорій «суще» і «належне». Він
обґрунтовує позицію, що елементи правової системи є «належними». Відповідно все, що є сущим, він не включає до правової
системи, а це – суб’єкти, установи, реальні відносини тощо115.
Правову систему вчений визначає як сукупність трьох підсистем: 1) підсистема об’єктивного права: норми права (система
права) та форми права (система законодавства) як результат
правотворчості; 2) підсистема праворозуміння: суспільна правова ідеологія, домінуючий тип праворозуміння; 3) підсистема
правовідносин: правовідносини як модель зв’язку суб’єктивних
прав та юридичних обов’язків, індивідуально-правові акти
правозастосування, юридична практика як сукупність правоположень, що виникли в результаті реалізації норм права116.
На перший погляд, видається, що Б. Малишев відстоює позицію чистої теорії, яка не повинна бути пов’язана із практикою.
Однак насправді вчений розрізняє правову систему як «належне» і правову дійсність як «суще». На його думку, «взаємозв‘язок
між сущим і належним є не діалектичним протиріччям, а
відносинами між протилежними явищами»117. Відмінність
між юридичним належним і юридичним сущим Б. Малишев
вважає важливою методологічною основою для теоретикоправових досліджень. Водночас він допускає, що для інших
наук (соціології права, антропології права) це може не мати
такого принципового значення.
Оніщенко Н.М. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002.
С. 20.
115 Малишев Б.В. Чи є людина частиною правової системи. Право і громадянське суспільство. 2013. № 3. С. 4-10.
116 Малишев Б.В. Правові явища зі сфери належного та зі сфери сущого
(теоретико-правовий аналіз). Право і громадянське суспільство. 2013. № 2.
С. 67.
117 Там само. С. 65.
114
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Правову систему називають одним із різновидів соціальних систем, частиною суспільної системи, яка взаємодіє з
економічною, політичною, моральною та іншими системами.
Суть такої взаємодії Н. Оніщенко пояснює так: «всі суспільні
відносини, створені в сферах політики, економіки, науки,
культури, освіти та ін., є об’єктом регулювання і охорони правової системи. … сама правова система формується, розвивається і функціонує під впливом цих відносин»118.
На думку вчених – політологів і юристів Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: «якщо політична система опосередковує інтереси людей, які стають
правовими тільки тією мірою, якою вони закріплені в системі
загальнообов’язкових норм, що охороняються державою, то
правова – через законодавство – забезпечує зв’язок між суспільством і його політичною системою, акумулює волю суспільства, всіх його політичних сил, інтегрує суспільство,
сприяє закріпленню інститутів політичної системи в конституції та інших законодавчих актах, встановлює правові
форми організації, функціонування і зміни державної влади,
способи і методи реалізації політичних відносин»119.
Аналіз визначень понять «політична система» і «правова
система» показує, що різні підходи застосовуються не лише
до різних видів систем, а й до одного й того ж самого. Відтак
спочатку за допомогою порівняльного аналізу необхідно
визначити однакові, схожі чи спільні елементи обох систем.
При цьому необхідно знати і застосовувати певні методологічні принципи, важливі для компаративних досліджень.
«Перед тим, як здійснювати порівняльний аналіз, потрібно
визначити поняття та критерії релевантності ситуації; встановити критерії для адекватної репрезентації окремих комОніщенко Н.М. Загальна характеристика правової системи як інтегруючої категорії юридичної науки. Правова держава. 2000. Вип. 11. С. 68.
119 Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в
Україні: монографія / Кресіна І.О., Матвієнко А.С. Оніщенко Н.М. та ін.; за
ред. І.О. Кресіної. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2006. С. 7.
118
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понентів, які аналізуються; необхідно сформулювати гіпотези; доцільно формулювати серію гіпотез; збір даних слід
розпочинати до формулювання гіпотез»120.
За аналогією з однією з найважливіших стадій порівняльно-правового дослідження правових систем – пояснення і
розуміння механізмів подібностей і відмінностей121 – можна
описати евристичні засади дослідження взаємозумовленості
політичної і правової систем. Зокрема, за допомогою методики порівняльних досліджень можна виявити подібності та
відмінності політичної і правової систем; встановити і пояснити причинно-наслідкові зв’язки їх взаємодії; з’ясувати
загальні тенденції функціонування і розвитку цих систем;
розробити класифікації, моделі, проекти політичних рішень
і правових актів.
Встановивши релевантні елементи обох систем, можна
визначити тип зв’язків між ними. Фахівці з методології
наукових досліджень наводять такі види зв’язків: взаємодії
(координації), породження, перетворення, побудови, функціонування, розвитку, управління; міжсистемні, внутрішньосистемні; важливі, неважливі; жорсткі, гнучкі; суттєві, несуттєві; взаємні, односторонні; суперечливі, несуперечливі;
корисні, шкідливі; слабкі, тісні; паралельні, послідовні;
рекурсивні, синергічні, циклічні122.
Отже, категорії «політична система» і «правова система»
мають два виміри: уявний (вони є «теоретичними конструктами», що уявляють політичну і правову сфери як сукупність
певних (визначених дослідником) елементів; реальний (анаКіндратець О. Порівняльна політологія. Політологія: навчальний
енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І – ІV рівнів акредитації / В. М. Денисенко та ін.; за наук. ред. Н.М. Хоми. 2-е вид. Львів:
«Новий Світ – 2000», 2015. С. 532.
121 Дамірлі М.А. Методика проведення порівняльно-правових досліджень.
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016.
Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.; Нац.
акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького
НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. С. 270.
122 Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 30-32.
120
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ліз цих елементів у їх взаємозв’язку відображає справжній
стан справ у політичній і правовій сферах). Ці категорії
дають дослідникам можливість вивчати політичну і правову
реальність у цілісності, а дослідження взаємозумовленості
цих двох систем становить методологічну основу для розкриття механізмів розвитку суспільства, дає змогу визначити закономірності функціонування політико-правової системи, передбачити ймовірні наслідки тих чи інших політичних
рішень, правових актів.
У дослідженні взаємозумовленості політичної і правової
систем необхідно: використовувати знання як мінімум двох
наук – політології і правознавства (міждисциплінарний підхід); розглядати об’єкти в їх цілісності (системний підхід);
встановлювати однакові чи схожі елементи обох систем, між
якими можна знайти і проаналізувати певні зв’язки (порівняльний метод); створювати умовні схеми взаємодії політичної і правової систем, здатні сприяти їх ефективності на
практиці (метод моделювання).
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принципи, функції,
понятійно-категоріальний апарат
правової політології
Сучасна наука має складну структуру із диференціацією
на підсистеми знань, які виокремлюються на підставі різних
критеріїв: способів збору інформації та рівнів узагальнення
(емпіричні, теоретичні, фундаментальні науки); методів дослідження (номотетичні та ідеографічні); рівня практичного
застосування (чисті та прикладні); предмету пізнання (природничі, соціальні, технічні). Найбільш витребуваним критерієм залишається останній. Актуальними завданнями суспільних наук є: аналіз закономірностей формування шляхів і
механізмів реалізації права в політиці; дослідження процесів
суспільної трансформації, що впливають на зміну теоретичних уявлень про право; виявлення явищ і процесів у політичній системі суспільства, які зумовлюють відповідні зміни у
правовій системі; аналіз правових параметрів поведінки і
діяльності суб’єктів політики; виявлення суспільно-політичних відносин, які потребують належного правового регулювання й оформлення; вивчення політико-правових суперечностей у процесі трансформації сучасного суспільства. Ці
завдання виходять далеко за межі функціоналу правової
науки й не охоплюються лише можливостями політології123.
123 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової
інституціоналізації. Правова держава. 2019. Вип. 25. С. 291-309.
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Такі політичні інструменти, як люстрація, референдум, вибори, потребують глибокого, всебічного й, з огляду на сучасні
цифрові та інформаційні технології, мультигалузевого підходу. Вже сьогодні слід зважати на проблеми й потреби суспільства майбутнього, пронизаного віртуальним світом, де соцмережам довіряють більше, ніж владі.
Правову науку (правознавство) та політичну науку (політологію) відносять до соціальної (суспільної) підсистеми
знань. Поняття «правова (юридична) наука» має різні тлумачення. Одні вчені вважають, що правова або юридична
наука (науки), правознавство, юриспруденція – це слова
синоніми, які відображають сукупність наук про право та
державу, що вивчають їх у взаємодії. Під правознавством
розуміють галузь спеціальних гуманітарних, соціально-політичних наук, що забезпечують теоретичне пізнання та прикладне обслуговування державно-правової дійсності124.
Ф. Раянов трактує юриспруденцію як науку про оптимальне
для суспільства законодавство, а юридичну науку як таку,
що займається виробленням юридичних знань125. Юридичною
наукою П. Рабінович називає систему раціоналізованих соціально значущих знань про закономірності права і держави
(право-державні закономірності), хоча позначає це явище
іншим ім’ям – праводержавознавство126. В. Сирих ототожнює
поняття правової та юридичної науки і дає доволі широке
розуміння поняття правової науки, яка, на його думку, є
єдністю системи знань про державу та право, діяльністю вчених-правознавців, що здійснюється з метою розвитку, удосконалення системи цих знань та активного впливу правової
науки на вирішення актуальних проблем політико-правової
124 Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: навч. посіб. Київ:
Істина, 2004. С. 7.
125 Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции):
учеб. курс. Москва: Право и государство, 2003. С. 51.
126 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник / Вид. 10-е, доп. Львів: Край, 2008. С. 206.
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практики, формування правової культури населення та підготовки професійних юридичних кадрів127.
За всього розмаїття позицій щодо визначення поняття правової науки домінують точки зору стосовно належності її до
системи суспільних чи соціальних наук (цю підсистему називають соціогуманітарною). Сфера досліджень суспільних
наук, до яких відносяться право і політологія, звужується до
вивчення соціальної особи (людини, індивіда) і суспільства,
як системи в цілому, так і окремих його частин, функцій та
елементів. Інтереси правової та політичної наук спрямовані
на дослідження інститутів, процесів, причин та явищ, які не
лише впливають на правосвідомість і поведінку суб’єктів суспільних відносин з метою їх врегулювання, а й зосереджені на
вивченні чинників впливу (механізмів регулювання) на політичну систему, владу, функції держави, форми й методи
діяльності суб’єктів політики, політичні процеси тощо.
Маючи тісний зв’язок з усіма сферами суспільного життя
й впливаючи на них, політика покликана виконувати надважливі функції: визначення колективних цілей суспільного розвитку; мобілізація і прийняття рішень; збереження
стабільності соціуму і розподіл ресурсів. Політика – це найбільш активний фактор впливу на громадянське співтова
риство, населення, державу. Політика проявляється в усіх
сферах суспільного життя: економічній, соціальній, політичній та духовній. Як «мистецтво управління державою», політика за змістом свого лексичного значення охоплює правову
і політичну сфери суспільства. Політичний процес впливає й
одночасно залежить від правової системи, і навпаки – правова система перебуває у безпосередній залежності від політичних процесів, здатних змінити політичний режим та/або
політичну систему. Закон – це відображення політики.
Дослідження державної політики, з огляду на її здатність
впливати на формування політичної / правової системи, тра127 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник.
Москва: Норма; Инфра-М, 2012. С. 19.
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дицій та культури суспільних відносин, методів нормативного регулювання, політичних передумов (природи політичних
рішень) прийняття тих чи інших нормативно-правових
актів – потребує зосередженої концентрації знань та досягнень політичної і правової сфер науки.
Необхідність утвердження правової політології як самостійного напряму наукових досліджень пов’язана з диференціацією і спеціалізацією знань про політику та поглибленням їх впровадження у практику державотворення, суспільно-політичного розвитку. Динамічні модернізаційні зміни в
Україні потребують принципово нових наукових підходів,
пов’язаних насамперед з можливостями міжгалузевого дискурсу, спрямованого на забезпечення цілісного сприйняття
перспективного розвитку держави і громадянського сус
пільства. Важливою проблемою є подолання суперечливих
тлумачень та невиправданих суб’єктивних оцінок щодо співвідношення політики і права, переосмислення їх у зв’язку з
наслідками глобалізації та суперечностями трансформації
держави й суспільства.
Сучасна політологія за своєю суттю є міждисциплінарною
наукою, яка покликана координувати вивчення питань політики, що входять на даний час у предмети інших наук, забезпечувати їх системний, комплексний розгляд. Міждисцип
лінарний характер політичної науки вимагає від неї освоєння важливих сегментів знання, що перебувають на маргінесі
в середовищі інших наук, але є надзвичайно важливими для
розвитку держави й суспільства. До того ж зазначена орієнтація для неї означає спосіб виживання, оскільки «ступінь
інституціоналізації політичної науки варіюється залежно від
прийняття відносно «нової» дисципліни «старими» дисциплінами: правом, історією, економікою чи філософією»128.
Об’єктом будь-якої науки є виокремлена суб’єктом пізнання частина уявленого світу, на яку спрямоване наукове
128 Политическая наука в Западной Европе / под ред. Ханса-Дитера
Клингеманна; пер. с англ. М. Гурвица, А. Демчука и др.; под ред.
Е.Б. Шестопал. Москва: Аспект-Пресс, 2009. С. 20.
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дослідження. Відповідно об’єктом правової політології є
співвідношення та взаємодія політики і права як основа
ефективності функціональних параметрів життєдіяльності держави і громадянського суспільства. Визначення
об’єкта дослідження правової політології зумовлене необхідністю впровадження комплексного підходу до державотворчої діяльності, подолання практики використання політики
і права в популістських, егоїстичних цілях окремих суб’єктів;
нагальною потребою формування моделі політико-правового
розвитку, спрямованої на підвищення рівня життя, впровадження стандартів прогресивного соціального розвитку,
застосування сучасних технологій на благо людини; процесами розвитку належної політичної і правової культури тих,
хто перебувають при владі, та звичайних громадян; запитом
щодо ефективного регулятивного впливу, спрямованого на
вдосконалення системи інформаційного забезпечення суспільства.
Об’єкт, що поєднує проблеми політики і права, є складною
системою, яка може містити декілька підсистем. Відповідно
він має відображати не лише поелементний склад політики
і права, а й специфіку взаємодії основних їх складових.
Зокрема, Д. Видрін щодо дослідження політики та її складових зазначає: «Саме специфічні, пов’язані із суперництвом
за владу, відносини учасників політики відображають її
суть, є тим системоутворюючим ядром, довкола якого і відповідно до якого будуються елементи всієї політичної структури. Саме аналіз цих відносин повинен бути покладений в
основу розробки достовірних сценаріїв розвитку нашого політичного життя»129. Те саме стосується права та механізмів
його взаємозв’язків із політикою, що є значно складнішою
матерією.
На думку сучасних науковців, без розгляду складних суспільних процесів одночасно з позицій політики і права немож129 Выдрин Д.И. Очерки практической политологии. Киев: Философская и
социологическая мысль, 1991. С. 54-55.
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ливе адекватне розуміння ефективного розвитку суспільства
й держави. Різні сегменти, що належать до об’єкта політикоправових досліджень, поводять себе, як правило, по-різному.
Поведінка стійких інститутів (партій, парламенту, уряду) є
більш зрозумілою, оскільки вони діють у рамках багатьох
обмежувачів – законодавства, формальних та неформальних
правил, позицій щодо інших інститутів, корпоративних інтересів. Дії ж окремих політиків, що мають відносну свободу
діяльності, більш невизначені. Сукупний досвід дослідження
політико-правової сфери засвідчує потреби розгляду політики
і права як складних системних утворень в органічній єдності
та взаємній опосередкованості їх змістовних характеристик;
аналізу політичної дійсності крізь призму права, що як особлива форма належного, мета і ціннісна основа постає критерієм оцінки політики загалом; з’ясування засобами правової
політології можливостей досягнення конкретних політичних і
правових цілей, визначення того, які цілі найбільшою мірою
відповідають інтересам суспільства на даному етапі соціального розвитку; пошуку оптимального співвідношення між
поточними й віддаленими завданнями, між мінімальними й
максимальними вимогами, між цілями й засобами їх досягнення; виявлення реальних наслідків державно-політичних і
державно-управлінських рішень; встановлення чітких правил і процедур у прийнятті стратегічних рішень, розробці
соціальних проектів; узгодження інтересів суб’єктів політикоправової діяльності.
Предмет науки зазвичай охоплює найістотніші властивості та ознаки об’єкта, окремі його аспекти чи взаємозв’язки.
Тому будь-яка наука має характерний лише для неї предмет,
яким і визначається самостійність, унікальність і особливість тієї чи іншої науки, її відмінність від інших наукових
дисциплін. З огляду на це, предметом правової політології є збалансування сфер застосування політики і права
через регулювання інституційної інфраструктури та відносин між людьми на основі органічного поєднання потенціалу політико-правових цінностей, соціальних і правових
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норм з урахуванням сутнісних потреб та запитів сус
пільства. Спільна для політичної науки і правознавства
предметна специфіка є визначальною для їхнього взаємопроникнення. У цих наук спільні історія, напрями регулювання суспільних відносин, мислителі, що в різні часи прагнули осягнути специфіку й закономірності розвитку держави
й суспільства.
Регулювання суспільних відносин, забезпечення стабільності в життєдіяльності людини й суспільства в умовах демократичного розвитку неможливе без усвідомлення тісного
взаємозв’язку політики і права. Особливості такого взаємо
зв’язку пов’язані з потребами гарантування реального здійснення прав і свобод людини – визначення їхньої міри, можливостей, потенціалу. В цій зв’язці політика, з одного боку,
вирішує питання, пов’язані з утриманням і реалізацією
влади її суб’єктами, здійснює контрольно-регулятивний
вплив на життєдіяльність громадян, їхніх об’єднань, забезпечуючи їх інтереси. З іншого боку, належна реалізація політики неможлива без законодавчого забезпечення, нормативної регламентації всього спектра суспільних відносин.
Політика забезпечує функціонування права, змінює і вдосконалює його. Право постає тим необхідним засобом, який
організовує, впорядковує політику, усуває хаотичність, непередбачувані тенденції у її розвитку. Звідси взаємовідносини
політичної і правової систем постають як такі, що не формують ієрархії, оскільки вони є рівнозначними підсистемами
системи суспільних відносин130.
Політика і право мають єдине джерело свого розвитку й
функціонування – суспільні відносини. Вони виконують
спільні функції та свої окремі специфічні завдання. Їх поєднує нормативна природа, однак політичні норми, на відміну
130 Bornemann B. Politisierung des Rechts und Verrechtlichung der Politik
durch das Bundesverfassungsgericht? System theoretische Betrachtung zum
Wandel des Verhaltnisses von Recht und Politik und zur Rolle der
Verfassungsgerichtsbarkeit. Zeitschrift fur Rechtssoziologie. Stuttgart, 2007.
H. 1. S. 75-95. URL: http://teoria-prava.narod.ru/index/0-7.
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від правових, не завжди є формально визначеними. За допомогою права політика стає нормою життя суспільства,
обов’язковим набором правил, що підтримуються силою держави та її інститутів. Політика виступає більш динамічною
силою, вона чутливо реагує на зміни в суспільстві. Право ж
спрямовує поведінку людей на ті завдання, які формують
політика й економіка. Норми права є досить стійкими, політичні ж цінності й принципи є різноспрямованими й надзвичайно мінливими. У цьому сенсі політика є гнучкою й суперечливою сферою взаємодії людей. Вона присутня скрізь, де є
право, натомість закони, норми не завжди є наявними у політичних процесах, відносинах, рішеннях. Якщо політика може
впливати на взаємодію між владою і суспільством безпосередньо, то право змінюється повільно, через офіційну нормотворчість. Правові норми встановлюються державою, яка їх офіційно оприлюднює, визначає час їхнього вступу в законну
силу, осіб, на яких поширюється їхня дія. Політика є важливим чинником формування права, основною її метою є спрямування розвитку суспільства у певному напрямі, визначення змісту діяльності й стратегії поступу держави. Право встановлює рівні межі й можливості для окремих суспільних груп,
що сприяє збалансуванню діяльності різних соціальних сил.
У дослідженнях правової політології застосовується широкий і багатоманітний арсенал загальних і спеціальних
наукових методів, логічних засобів пізнання. У цьому
сенсі зазначений напрям використовує усталену практику
застосування методологічного арсеналу, з приводу чого
М. Марченко зазначає: «Кожне «нове» застосування «старого» методу є по своєму унікальним, оскільки щоразу суб’єкт
пізнання (вчений-суспільствознавець) стикається з об’єктом
пізнання (соціальною чи політичною реальністю) крізь приз
му свого розуміння дослідницького завдання і засобів його
вирішення»131. Водночас правова політологія прагне погли131 Политология: Курс лекцій / под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд., перераб.
и доп. Москва: Зерцало, 1997. С. 49.
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бити знання про політичну природу права, звертаючи свій
погляд до аналізу як позитивних, так і негативних наслідків
розвитку конституційного процесу, прийняття та виконання
певних нормативно-правових актів.
Формування світоглядних і методологічних засад правової політології відбувається під значним впливом синергетичного підходу як чинника інтеграції різних наук. Цей
підхід пов’язаний з синергетикою (від грец. synergetikos –
спільний, узгоджено діючий) – галуззю наукового знання, в
якій засобом міждисциплінарних досліджень виявляються
загальні закономірності самоорганізації, становлення стійких структур у відкритих системах. Від класичної методології синергетика («соціосинергетика») відрізняється тим, що в
її основу покладено принципово інший світоглядний підхід –
філософію нестабільності. Синергетика передбачає фундаментальний перегляд ролі науки і зорієнтована на адекватне і глибинне розуміння складних соціальних явищ, а також
на забезпечення передумов виживання конкретного суспільства через пізнання можливостей його вдосконалення.
Синергетика, зокрема, дозволяє зрозуміти ілюзорність поглядів на суспільство як на цілковито підконтрольне владі, що
існує виключно в річищі однозначних управлінських впливів; сприяє переосмисленню традиційних уявлень про соціально-політичні процеси. Виходячи з характеристики процесів самоорганізації у складних системах, синергетика дає
змогу фіксувати як переходи від хаосу до порядку з виникненням нових форм, так і переходи від порядку до хаосу з
домінуванням деструктивних процесів розпаду систем,
зокрема, політичних і правових.
Синергетичне бачення світу пропонує погляд на суспільство як на систему, якій властиві взаємопроникнення, відкритість, самоорганізація, наявність асиметричних структур,
нерегулярність зв’язків і функціональна нестабільність.
У цьому контексті важливим є всебічне вивчення проблем,
що формують дослідницьке поле правової політології: впливу ринкових механізмів на політико-правову сферу і суспіль87
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ний розвиток у цілому; особливостей реалізації групових та
індивідуальних інтересів; впливу інформаційних технологій
і засобів масової інформації на суспільну свідомість; ролі громадської думки та чинників, які справляють вирішальний
вплив на неї (стану економіки, криміногенної ситуації у країні, корупції, функціонування бюрократії і бюрократизму,
відповідальності державних службовців, рівня відповідності
продекларованих владою цілей суспільно-політичним і правовим реаліям); місця особистості у політико-правових процесах тощо.
Спираючись на синергетичний підхід, слід зазначити, що
внаслідок ускладнення політико-правової сфери механістична модель причинності має обмежені можливості для застосування. Принцип лінійно-каузальних пояснень далеко не
завжди, особливо в перехідних умовах функціонування політичної і правової систем, розкриває складні перипетії трансформаційних перетворень. З точки зору застосування синергетичного підходу політика і право є відкритими, здатними
до самоорганізації системами. Відповідно суб’єкти державотворчої діяльності повинні враховувати тенденції такого
саморозвитку, насамперед для того, щоб не втрачати відчуття реальності й доцільності зміни існуючого порядку.
Особливу увагу слід звертати на можливість виникнення у
процесі цілеспрямованих перетворень непередбачуваних
явищ, які своїм впливом можуть зробити дійсність непідвладною регламентованій діяльності реформаторів.
Визначення напрямів застосування синергетичної методології правовою політологією потребує спеціального вивчення. Однак очевидно, що синергетичний підхід є доцільним у
таких випадках: виявлення напрямів упорядкування процесів хаотичного функціонування інформації, меж її поширення; дослідження процесів стихійної активності суспільства, окремих груп населення, хаотичний характер якої
може вплинути на зміну політичної і правової свідомості,
виявити результати, відмінні від тих, які очікувались; приведення нормативно-правових актів у відповідність із сус88
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пільними потребами, наближення їх до реальних політичних і правових відносин. У вивченні таких складних процесів важливим є дослідження умов (соціальних, економічних,
політичних, правових), за яких випадковості можуть стати
необхідністю або чинником дезорганізації системи. При
цьому предметом застосування синергетики може бути тільки сукупність елементів, що має внутрішньосистемні зв’язки.
Серед методів, які активно застосовує правова політологія, важлива роль належить порівняльному аналізу. До
його завдань належать пошуки можливостей для з’ясування
сутності й особливостей політико-правових явищ шляхом
порівняльного вивчення досвіду, інститутів, поведінки, закономірностей функціонування політичних і правових систем.
Порівняльний метод дозволяє глибше осягнути природу
складних суспільних феноменів. Скажімо, навіть прискіпливе вивчення досвіду однієї федеративної країни не дозволить
нам виявити загальні закономірності функціонування подібної системи організації державної влади. При вивченні
федералізму необхідне порівняння одразу кількох або багатьох країн. Дослідження різноманітної практики цього
явища дозволить сформулювати теорію розмежування владних повноважень і узгодження інтересів між різними рівнями влади, а потім на цій основі вдосконалювати практику.
При цьому компаративіст у рамках правової політології має
поєднувати аналіз нормативно-правового матеріалу з іншими даними суспільно-політичного характеру.
Оскільки при вивченні суспільних процесів неможливо
вдатися до звичайного експерименту, його функції якраз і
може досить ефективно виконувати порівняльний аналіз.
Показуючи приклади розв’язання однієї й тієї ж проблеми в
різних політичних і правових системах, порівняльний метод
вводить дослідника у своєрідну лабораторію практичного
експериментування різних країн, демонструючи світовий
політико-правовий досвід врегулювання певних суспільних
відносин. Порівняльний метод сприяє уточненню теоретичних понять, які дозволяють виявляти закономірності функці89
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онування соціуму, формулювати й перевіряти теоретичні
гіпотези, виступати в ролі своєрідного стимулятора в розробці загальних теорій політико-правових відносин, перевірці
адекватності тих чи інших теорій.
Залежно від особливостей об’єкта дослідження існує значна кількість порівняльних досліджень. У правовій політології застосовуються тематичні порівняння, які дозволяють
розглядати політико-правові проблеми комплексно, на концептуальному рівні, коли, скажімо, йдеться про зміст чи
перспективи державного розвитку. Найчастіше це стосується
таких проблем, як формування соціальної держави, трансформація політичного режиму, перспективи розвитку національної держави та зміни меж її суверенності. Близьким до
зазначеного типу є субстанціональне порівняння політикоправових явищ і процесів, що передбачає фіксацію змін не
лише на формально-юридичному рівні, а й з урахуванням
структурних та ціннісних зрушень, що тим чи іншим чином
впливають на політичне і правове життя суспільства.
Останнім часом у порівняльно-правових студіях активно
застосовується такий різновид досліджень, як «case-study»,
що передбачає синтез та інтерпретацію існуючих теорій до
опису окремих випадків, вивчення відхилень від чинних
норм, спростування певних стереотипних уявлень.
Необхідність застосування порівняльних досліджень цього
типу пов’язана зі значною кількістю випадків суб’єктивного
характеру, що мають місце у політико-правовій практиці.
Важливе значення мають також функціональні порівняльні
дослідження, що є необхідними для розмежування функцій
і причин політико-правових явищ, зокрема з’ясування характеру латентних процесів, властивих суспільствам перехідного типу.
Для з’ясування глибинних процесів, характеру суспільного розвитку певної країни у правовій політології використовують аксіологічний метод, спрямований на з’ясування
значення певних явищ для держави й суспільства, на їхнє
оцінювання з погляду свободи, справедливості, демократії,
90

Розділ 4. Об’єкт, предмет, методологія, принципи…

поваги до прав і свобод людини. Цей метод орієнтує на розроблення певного ідеалу, системи цінностей. Застосовуючи
його, слід пам’ятати про небезпеку надмірної ідеалізації
дійсності, можливого відриву від реалій суспільного життя.
Аксіологічний метод у рамках правової політології передбачає з’ясування місця політики і права в ієрархії соціально
значущих цінностей, обґрунтування ціннісного наповнення
законів і окремих правових норм, визначення пріоритетів
окремих цінностей у політико-правовій системі.
Застосування аксіологічного методу в правовій політології
покликане забезпечувати виявлення істинного змісту певних явищ і процесів. Йдеться про оцінку реального стану й
пошуки напрямів задоволення основних потреб окремих
індивідів та спільнот (етнонаціональних, релігійних, соціально-економічних, мовних). Виходячи з цього, держава
може розглядатися як цінність для людини й суспільства
лише за умови, коли вона «відповідає певним ціннісним орієнтаціям суспільства (наприклад, проголошення та забезпечення реалізації прав та свобод людини, взаємна відповідальність особи та держави, належний рівень соціального
забезпечення, охорона та захист законних прав та інтересів
особи, забезпечення безпеки тощо)»132. Такий підхід убезпечує суспільство від абсолютизації держави й відкриває перспективи пізнання її сутності та визначення векторів її розвитку відповідно до таких неперехідних цінностей, як гуманізм, демократія, права людини, законність та ін.
Доцільним для застосування в політико-правових дослідженнях є метод моделювання. Розрізняють операційне,
каузальне і статистичне моделювання. Операційне моделювання засноване на застосуванні математичного апарату
дослідницьких операцій. Каузальне моделювання ґрунтується на встановленні причинно-наслідкових зв’язків відомих
подій, явищ. Статистичне моделювання включає розробку й
Серебро М.В. Сутність та перспективи використання аксіологічного підходу в державознавстві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія Юриспруденція. 2014. № 11. Т. 1. С. 51.
132
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аналіз моделей, які створюються на базі статистичного матеріалу минулого й теперішнього. Статистичні моделі можуть
використовуватись лише в окремих випадках, коли показники того чи іншого процесу, явища залишаються постійними
упродовж певного часу. Однак це досить рідкісні випадки,
які пов’язані із статистичними закономірностями. Останнім
часом широко використовується імітаційне, комп’ютерне
моделювання. Його можна визначити як процес конструювання моделі реальної системи з наступним дослідженням і
проведенням експериментів на цій моделі.
Застосування даного різновиду моделювання є важливим
у випадку дослідження складних політико-правових процесів
на державному і регіональному рівнях. Зокрема, Р. Ромашов
цілком слушно вважає, що за допомогою методу теоретичного
моделювання доцільно здійснювати типологію сучасної держави. У цьому контексті він зазначає: «На даний час можна
виділити три основні теоретичні моделі (типи) держави: національну, правову, соціальну. При цьому в рамках першої
моделі увага акцентується на сприйнятті держави в якості
суверенної нації. В основу створення другої моделі покладено
принцип правової організації і правового обмеження державної влади. Третя модель розглядає державу як орган, що
турбується про суспільство й забезпечує підтримку людям,
віднесеним до так званих «соціально незахищених» груп»133.
Це лише один із можливих напрямів застосування методу
моделювання у дослідженнях правової політології. Досвід
його реалізації в соціогуманітарних науках підтверджує його
перспективність. Так, цей метод використовували: С. Прайс,
Д. Бартолом’ю (модель соціальної мобільності); Дж. ван Гіг,
П. Чекленд (модель м’яких систем); Дж. Річардсон (модель
гонки озброєнь); М. Кондратьєв, С. Маслов (модель «довгих
Ромашов Р.А. Типология государства в контексте сравнительного государствоведения: Открытая лекция. Киев: Институт государства и права
им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский нац. ун-т имени Тара
са Шевченко; Логос, 2009. Серия научно-метод. изданий «Академия сравнительного правоведения». Вып. 15. С. 21.
133
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хвиль»); В. Тихомиров (модель «вісім коліс»); Б. Гаврилишин
та інші теоретики Римського клубу (моделі глобального розвитку); Д. Істон, Г. Спіро, Г. Алмонд, Т. Пронс (моделі функціонування політичних систем).
Правова політологія в застосуванні методу моделювання
виходить з того, що більшість політико-правових процесів, як
правило, має амбівалентний характер, що потребує врахування значної кількості суперечливих чинників. Події, які,
на перший погляд, аналогічні, але які відбувалися в різній
історичній обстановці, можуть привести до протилежних
результатів. Відповідно модель слід розглядати як аналог
певного фрагмента дійсності, концептуально-теоретичного
утворення, що використовується при розв’язанні таких
завдань: прикладних (дослідження практичних проблем);
теоретичних (розробка теоретичних конструкцій політичної і
правової реальності); інструментальних (створення нових
способів дослідження політики і права). В результаті вивчення поведінки в різних умовах і при різних значеннях вихідних параметрів з’являється можливість з’ясувати поведінку
реальної системи, передбачати результати тих чи інших
керованих дій чи змін.
В опануванні політико-правової сфери важливу роль відіграє метод спостереження, який може здійснюватись у
формі відслідковування конкретних подій упродовж визначеного часу, а також тривалих наслідків певних політикоправових рішень. Такий опосередкований різновид спостереження називають відкритою констатацією фактів. В основному він передбачає використання документальних свідчень.
Другою формою є так зване включене спостереження, за
якого дослідник протягом певного часу або перебуває всередині досліджуваної групи (партії, державно-управлінської
структури, парламентської фракції), або заглиблюється в
якусь конкретну ситуацію (проведення переговорів, перебіг
конфлікту, проходження закону від розробки проекту до
прийняття і впровадження). Розрізняють спостереження
природного та штучного характеру. Перше має місце, коли
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ми спостерігаємо політичний процес в існуючих незалежно
від нас умовах, наприклад, аналізуємо підсумки виборів.
Друге – коли дослідник сам спонукає певну ситуацію, викликає поведінку, яка його цікавить. Найчастіше це відбувається шляхом анкетного дослідження, рідше – лабораторного
експерименту.
Цінність зазначеного методу для правової політології
полягає в тому, що матеріал для нього береться безпосередньо з політичного і правового життя. Йдеться про поведінку,
окремі вчинки й висловлювання суб’єктів політико-правової
діяльності, зміст політичних і правових відносин, перипетії
судової, виконавчої, законотворчої практики. Спостереження
дозволяє простежити послідовність дій, дотримання процедур, особливості формування стратегії і тактики, зв’язок
політики і права з життям. Отримувана інформація повинна
бути достовірною, незалежною від уподобань спостерігача,
що на практиці досягається далеко не завжди, оскільки в
політико-правовій сфері, поряд з певними стандартними
ситуаціями, діють чинники, зумовлені інтересами, симпатіями та антипатіями реальних людей. Досвід підтверджує
високу ефективність методу спостереження, особливо якщо
воно застосовується незалежними дослідниками та в поєднанні з іншими методами.
У методологічному арсеналі правової політології досить
часто застосовуються експертно-аналітичні дослідження. Політико-правова експертиза являє собою суспільно
корисне знання, скористатись яким можуть як держава, так
і окремі суб’єкти політико-правової діяльності. В експертноаналітичних оцінках застосовуються як індивідуальні дослідження експертів, так і колективні експертні оцінки. Суть
експертно-аналітичних досліджень полягає у погодженні
думок експертів з певних напрямів розвитку зовнішньої чи
внутрішньої політики. Зазначені дослідження спрямовані
на вироблення рекомендацій органам влади або іншим зацікавленим сторонам щодо оптимальних напрямів діяльності.
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Експертно-аналітичні дослідження в політико-правовій
сфері призначені описувати, аналізувати та систематизувати значні обсяги інформації; фіксувати реальний розвиток
політичної і правової систем, надавати пропозиції щодо
покращення їх структури та механізмів функціонування;
отримувати висновки про можливість загострення ситуації в
державі та уникати небажаних політичних подій; прогнозувати перемогу на виборах певних політичних сил, еліт, лідерів; обґрунтовувати основні параметри правової політики й
державної політики загалом.
Досвід експертно-аналітичної діяльності науковців відділу правових проблем політології Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України засвідчує, що об’єктами
досліджень у цій сфері наукового знання є: виборчий процес
і технології організації діяльності політичних партій; розвиток громадянського суспільства й забезпечення зв’язків із
громадськістю; правова, інформаційна, етнонаціональна,
мовна та інші види політики; соціально-гуманітарний розвиток, система освіти, атестація наукових кадрів; адміністративна реформа, децентралізація й функціонування системи
місцевого самоврядування та ін.
Правова політологія як важливий напрям, теоретико-практичний потенціал якого спрямований на оптимізацію управління державою і суспільством, базується на низці важливих
наукових принципів, які дозволяють оптимально підійти до
розуміння тих чи інших сегментів політико-правового життя.
До основних таких принципів належать наступні.
Гносеологічний принцип вважається однією з об’єктив
них підстав наукової діяльності загалом. Згідно із цим принципом у світі не існує речей, явищ, процесів, які неможливо
пізнати, а можуть бути ще непізнані в даний час закони,
окремі сторони і факти дійсності. Гносеологічний принцип
спрямований на подолання або принаймні мінімізацію невизначеності. Остання досить складна для пізнання.
Відокремлення передбачуваного від непередбачуваного – це
важка робота. Між тим гносеологічна невизначеність, на від95
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міну від стохастичної (неможливої для пізнання), – це щось,
чого людина не знає, але воно можливе для пізнання.
Застосування цього принципу в процесі опанування політико-правової дійсності передбачає врахування певної сукупності методів та інших різновидів нормативного знання –
суспільних ідеалів, правових норм, стилів управління,
кадрового потенціалу тощо. Результати пізнавальних дій
повинні відповідати низці вимог – відтворюваності, контрольованості шляхів отримання знань, обгрунтованості, системності, об’єктивності. У процесі розвитку гносеології як
напряму і принципу наукового осмислення дійсності сформувалося загальне уявлення про правильно організоване
наукове дослідження. Останнє, за визначенням В. Лука
шевича, включає 4 основні етапи: «Перший етап передбачає
виклад історії досліджуваного питання і критичний аналіз
наявних рішень, підходів, точок зору. Другий включає чітку
постановку (формулювання) досліджуваного питання. Третій
пов’язаний з виділенням (формулюванням) власного рішення. Четвертий передбачає обгрунтування висунутого рішення засобом логічних аргументів і даних спостереження, а
також демонстрацію його переваг стосовно наявних
рішень»134. Поряд із цим принципом сформувалися й такі
способи пізнання соціальних явищ і процесів, як сходження
від загального до конкретного, експериментальна наукова
діяльність, суб’єктивні наукові уявлення.
У контексті розвитку правової політології гносеологічний
принцип дає змогу розглядати предмет з точки зору того,
якою мірою пізнання потенціалу політико-правових знань,
розвитку політичних і правових інститутів є процесом, що
уможливлює усвідомлення ролі держави, політики, права в
соціальному розвитку, опанування механізмів державноправового й державно-політичного вдосконалення суспільства. Відповідно гносеологічною основою для правової полі134 Лукашевич В.К. Анатомия научного метода: учеб. пособие. Минск: ООО
«Мисанта», 1999. С.12.
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тології слугує політико-правовий підхід, згідно якого право
розглядається як важливий регулятор політичного життя
суспільства, а також засіб вираження політичної волі суспільства, досягнення політичного компромісу й консенсусу
різними соціально-політичними силами. Такий підхід дає
змогу глибше пізнати механізми і закономірності взаємодії
політики і права, поглибити знання про наявну політичну
дійсність, у сфері якої право реалізується, осмислити структурні й функціональні зв’язки політичних і правових чинників, можливості забезпечення їх зворотних зв’язків.
Принцип системності передбачає, що політика і право,
з одного боку, розглядаються як цілісність, спрямована на
спільні об’єкти, а з іншого – як сукупність відносно самостійних елементів, властивості й функції яких визначаються їх
місцем у політичній чи правовій системах. Своєю чергою, той
чи інший елемент системи сам може розглядатися як підсистема. Так, «законодавча влада як система з властивими їй
елементами виступає одночасно як підсистема державної
влади в цілому»135.
Будь-яку систему не можна розглядати в ізольованому
вигляді, оскільки на неї так чи інакше впливає оточення.
Відповідно при розгляді певної підсистеми необхідно брати
до уваги її зв’язки всередині системи. Властивості системи
«не можна вважати сумою властивостей її елементів, оскільки система може набувати властивостей не притаманних її
елементам, а властивості деяких елементів можуть
втрачатися»136. Те ж саме можна сказати й щодо взаємодії
певної системи з іншими системами. За висновками українських фахівців, відсутність політико-правового обґрунтування державотворення, світоглядних основ суспільного розвитку вкрай негативно позначилася на визначенні національ135 Политология: учебник для бакалавров / под ред. проф. В.Н. Лавриненко.
4-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2011. С. 34.
136 Неліпа Д.В. Системний аналіз в політології: навч. посіб. Київ: ФОП
Колісник К. І., 2009. С. 64.
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ної стратегії розвитку політичної системи, практиці розбудови держави та соціально-економічних реформах137.
Політична система тісно взаємодіє з правовою системою та
її елементами, що проявляється в ініціюванні нових законів,
необхідних для забезпечення виборчого процесу, вдосконалення податкової системи, зворотного зв’язку у вигляді
нових вимог чи підтримки. Проникнення політичної матерії
в юридичну важливе також з огляду на необхідність удосконалення регламентації управлінської діяльності через формування політико-правової стратегії органів державної
влади, виокремлення загальнодержавних інтересів, збалансування діяльності гілок влади та окремих інститутів.
Принцип системності дозволяє отримати цілісну модель
досліджуваного об’єкта в усій сукупності його прямих і зворотних, ієрархічних та координаційних зв’язків, визначити й
виокремити його основні системні ознаки – елементний
склад, структуру, мету, зміст, функціонування, способи реалізації. А. Холл під принципом системності розуміє інтеграцію, синтез розгляду різних сторін явища, або об’єкта138.
Однією з найважливіших вимог системного підходу щодо
аналізу політико-правових процесів полягає в тому, що
дослідження певної соціальної системи в сучасних умовах
неможливе без виходу за її межі. Такий підхід може змінити
не тільки спосіб мислення, а й практичні дії у процесі реформування держави й суспільства. Невиконання вимоги виходу за межі старої системи, небажання подолання відомого
набору стереотипних уявлень, як правило, замість перетворення зумовлює його видимість, уявний характер.
Інтегративний принцип. Об’єктивне дослідження основних тенденцій, параметрів, пріоритетів модернізації держави
й суспільства зазвичай потребує виходу за рамки політичної
сфери, щоб спробувати розглянути цей процес у більш широкій
Політична система України: проблеми становлення і розвитку: монографія / В.С. Великочій, М.А. Геник, Г.О. Дичківська та ін.; за ред.
В.І. Кафарського. Київ: Центр учбової літератури, 2008. С. 332.
138 Hall A. D.A methodology for systems engineering. Princeton. 1962. 346 p.
137
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та універсальній перспективі. А це, в свою чергу, передбачає
поєднання політологічного і правового підходів. За логікою
міжгалузевих досліджень, таке поєднання «полягає не в одночасному застосуванні суттєво різних підходів, а в готовності
переходити від одного типу інтерпретації до іншого»139.
У зв’язку з вищезазначеним заслуговує на увагу методологічний підхід М. Дюверже, який у дослідженнях держави й
суспільства запропонував поєднання юридичного і політичного аналізу. Таке поєднання, на думку вченого, дозволить,
з одного боку, вивчати не тільки політичні інститути, які
регламентуються правом, а й ті, що правом повністю чи частково ігноруються (політичні партії, громадська думка, пропаганда, преса, групи тиску тощо). З іншого боку, зазначена
орієнтація дозволить вивчати політичні інститути, регламентовані Конституцією, законами, не тільки в юридичному,
а й у політологічному аспекті, що дасть змогу визначити,
якою мірою ці інститути функціонують згідно з правом або
«вислизають» від нього.
Французький учений зазначає, що сучасний розвиток
соціальних наук дає змогу розглядати суспільство та його
інститути як об’єкт науки в цілому. Не піддаючи сумніву
важливість юридичних феноменів серед суспільних явищ,
М. Дюверже звертає увагу на те, що у праві «слід розрізняти
те, що є ефективним для застосування, й те, що не є таким».
Закон, юридична норма, Конституція є «не відображенням
реального, а спробою впорядкування реального, спробою,
яка ніколи не вдається повністю»140. Названі застереження
мають особливе значення для українських законотворців і
правознавців, котрі розрив між бажаним і дійсністю досі розглядають під кутом зору недостатньої нормативно-правової
бази і не усвідомлюють до кінця закономірності й глибину
Леонтьев В. Экономические эссе: Теория, исследования, факты и политика / пер. с англ. Москва: Политиздат, 1990. С. 29.
140 Duverger, Maurice. Institutions politiques et droit constitutionnel. 11e éd.
Paris: Presses universitaires de France, 1970. Р. 7-8.
139
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цього розриву, його деструктивного впливу на розвиток політичної і правової систем.
Досліднику політико-правових явищ і процесів важливо
«брати до уваги те, що влада в суспільстві визначається і розмежовується не спеціалізованими дисциплінами, а відповідно
до характеристик агентів, які застосовують її, а також контекстів, у рамках яких вони це реалізують»141. Виходячи з цього,
поєднання потенціалу політології і правознавства в рамках
правової політології покликане сприяти: подоланню загроз
для існування держави й суспільства, пов’язаних з невиконанням законів та неадекватністю політичної діяльності;
виробленню політико-правової стратегії держави на середньострокову та довгострокову перспективи; пошуку раціонального поєднання базових знань у викладанні правничих і політичних дисциплін; комплексне осмислення і збалансування в
суспільному розвитку соціальних, політичних, духовних,
морально-психологічних, ціннісних чинників; переведення
процесів функціонування державних та громадських інститутів із спонтанної, стихійної стадії у логічне, осмислене русло;
прискорення демократизації всіх сфер суспільного життя,
формування відповідальності влади і громадянського сус
пільства перед майбутніми поколіннями.
Принцип альтернативності пов’язаний з можливістю розвитку політико-правового життя по різних траєкторіях, за умови різних взаємозв’язків і структур. Безперечними
перевагами застосування принципу альтернативності правовою політологією є: гнучкість в осмисленні сутності суспільних явищ і процесів; методологічний плюралізм, що сприяє
розширенню дискурсивного поля, поєднанню нормативного і
пошукового підходів; вплив на якість ухвалення політикоправових рішень; можливість відокремлення ймовірних
варіантів політико-правового розвитку від нездійсненних.
141 Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка
теоретического синтеза / под ред. С.У. Ларсена, пер. с англ. Е.А. Жуковой.
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 24.
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Альтернативність у жодному разі не можна плутати з
вірогідністю, оскільки вона виходить з передбачення можливості якісно різних варіантів розвитку подій. Основне завдання реалізації цього принципу полягає у відмежуванні здійсненних варіантів від завідомо утопічних. Розробляючи
альтернативні варіанти політико-правового розвитку, варто
розрізняти оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний сценарії. При цьому останній може містити елементи
перших двох.
Джерелом виникнення альтернатив можуть бути якісні
зрушення, що виникають в умовах політико-правових змін,
наприклад при переході до нового політичного курсу, внесенні принципових змін до конституції і конституційних законів.
За складних перехідних політичних ситуацій один і той же
результат може бути зумовлений різними причинами, що
передбачає врахування плюралістичності причин і наслідків.
Логіка застосування принципу альтернативності пов’язана з
необхідністю всебічного врахування національної специфіки
держави, яку, зокрема, утворюють «історико-культурна та
цивілізаційна своєрідність, економічна структура, національний менталітет і політична культура населення з його регіональними рисами ідентичності»142. Відтак принцип альтернативності діє не тільки як загальнодемократичний чинник, а й
як цілеспрямований засіб досягнення визначеної мети, виявлення тенденцій суспільно-політичного розвитку.
Принцип координації теорії і практики. Цей принцип в рамках дослідження політико-правових інститутів, процесів і механізмів передбачає поряд із теоретичним обґрунтуванням певної наукової проблеми практичну оцінку наявних
ресурсів, кадрового потенціалу, нормативно-правової бази,
урахування позицій і думок державних діячів, виявлення пріоритетів діяльності різних інститутів і центрів впливу.
142 Іванілов О.В. Принцип альтернативності та його вплив на розвиток
теорії і практики модернізації політичних систем: автореф. дис. … канд.
політ. наук. Київ: Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2009. С. 15.
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Усвідомлення тісного взаємозв’язку теорії і практики має
важливе значення, оскільки зумовлює розуміння реальних
потреб суспільства, інтересів різних соціальних верств і груп.
Науково виважене розуміння необхідності координації теорії
і практики здатне слугувати мотиваційно-спонукальним
чинником у діяльності суб’єктів політики і права, формувати
ставлення до державотворчої діяльності як до служіння суспільству, своєму народові.
Теоретичний і прикладний рівні наукового дослідження
можуть розглядатися як автономні його складові, як такі, що
перебувають у тісному взаємозв’язку. Від глибини теоретичної розробки певної проблеми безпосередньо залежить вибір
ефективної моделі розв’язання проблеми. Локальне знання,
отримане в рамках прикладних політичних досліджень,
нерідко виявляється корисним для формулювання загальних закономірностей.
Теоретичний рівень відзначається здатністю до поширення політичних знань на групи політичних явищ і процесів
(теорія сталого розвитку, теорія модернізації, глобалізаційні
теорії, теорія конвергенції тощо); довгостроковим характером
сформульованих висновків та закономірностей; орієнтацією
на інтереси суспільства в цілому.
Прикладний рівень спрямований на дослідження конкрет
них проблем суб’єктів політичного процесу: політичних лідерів, партій, органів державної влади, лобістських груп; оптимального розподілу повноважень і ресурсів між рівнями
владної вертикалі – федеральним (центральним), регіональним, муніципальним; цілеспрямованих дій, здатних посилити роль певних інститутів у політичній чи правовій системах
суспільства; політичних пріоритетів у певній ситуації для
того чи іншого суб’єкта політики і права; різноманітних проблем суспільного життя, які впливають на політико-владні
відносини: екологічного розвитку, реформування системи
освіти, охорони здоров’я, захисту прав власності тощо. Для
прикладних знань властиві утилітарність, корисність для
конкретного суб’єкта політики (замовника, клієнта), коротко102
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строкова актуальність. Об’єктом прикладного політичного
аналізу є проблеми й ситуації, чітко локалізовані в часі й
просторі. Прикладне знання – це знання про ситуацію,
об’єкт, явище, а не про сукупність ситуацій, об’єктів чи явищ.
Важливим питанням для визначення основних параметрів
правової політології є виокремлення властивих їй функцій.
Одразу слід зазначити, що це можливо лише на основі
з’ясування співвідношення функцій права та політики.
Функції права обмежуються напрямами його впливу на
свідомість і поведінку суб’єктів суспільних відносин з метою
розв’язання конкретних завдань. Функції права класифікуються не лише за сферою та характером правового впливу, а
й за можливостями впливу на свідомість і поведінку суб’єктів
суспільних відносин. У відповідності з цим відзначимо такі
функції: нормативно-регулятивна – регламентування поведінки суб’єктів суспільних відносин; інформаційна – доведення до відома змісту державної волі; комунікативна –
сприяння організації правовідносин між їх учасниками;
орієнтаційна – визначення ціннісних критеріїв поведінки;
виховна – вплив на формування світогляду та правосвідомості; захисна – охорона соціальних цінностей143.
Розглядаючи сферу політики, дослідники визначають такі
її функції144: раціоналізаторська – політика раціоналізує
конфлікти і суперечності, попереджає їх або стимулює;
управлінська та регулятивна – політика не тільки виражає
значущі інтереси і потреби різних суспільних груп, а й забезпечує їх взаємодію, впливає на них шляхом прийняття політичних рішень, управляє соціальними процесами і регулює
їх, використовуючи примус; гуманітарна – виражається у
гарантуванні прав і свобод людини, забезпеченні громадського порядку, громадянського миру і організованості; політичної соціалізації – політика відкриває широкі можливості
Политология: Энциклопедический словарь / общ. ред и сост.:
Ю.И. Аверьянов. Москва: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. 431 с.
144 Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов юридических и
гуманитарных факультетов. Москва: Приор, 2000. 400 с.
143
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реалізації групових та індивідуальних інтересів, залучає
особу в соціальні відносини, передаючи їй досвід і навички
перетворювальної діяльності, ефективного виконання соціальних ролей і функцій; мобілізації та забезпечення ефективності суспільної діяльності – політика створює мотиваційні механізми, надаючи індивіду ефективні можливості для
задоволення його соціальних потреб, зміни його соціального
статусу за допомогою влади; забезпечення цілісності й стабільності суспільства – політика розробляє проекти майбутнього, визначає соціальні орієнтири, забезпечуючи для їх
здійснення необхідні ресурси.
З огляду на функції, можна виділити характерні риси політики: по-перше, зв’язок приватного і загальних інтересів особи
та соціальної цілісності (групи, країни, людства); по-друге,
будь-який тип політики пов’язаний з функціонуванням держави як політичного й соціального інституту, покликаного вирішувати проблеми суспільства в цілому, великих мас людей;
по-третє, політика – це цілеспрямована діяльність, що передбачає необхідність всебічного аналізу, умов і чинників тих чи
інших політичних дій. Невід’ємні ознаки політики як суспільного явища вказують на її тісний зв’язок із правом, політичною
і правовою системами, політичною і правовою свідомістю та
культурою, соціальними нормами, цінностями тощо.
Оскільки правова політологія своїм потенціалом значною
мірою тяжіє до політичної науки, розглянемо її функції. До
таких функцій належать: пізнавальна (гносеологічна) –
полягає у пошуку характерних ознак політичної дійсності, її
природи, об’єктів та суб’єктів; пояснювальна – дозволяє охарактеризувати факти політичної дійсності, їх сутнісні властивості; інструментальна – пов’язана з пошуками відповідей
на запитання щодо вибору форм і видів політичної активності з метою досягнення бажаного результату; інноваційна –
прагне надати прогнозам і висновкам максимальну науково
обґрунтовану і контрольовану форми; прогностична (експертна) – дозволяє виявляти нові тенденції розвитку політики і права, визначати напрями розгортання певних політич104
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них ситуацій, можливість виникнення важливих подій;
методологічна – охоплює способи, методи і принципи теоретичного дослідження політики і практичної реалізації набутих знань; світоглядна (ідеологічна) – утверджує цінності,
ідеали, норми, які характеризують цивілізовану політичну
систему, політичну культуру соціальних суб’єктів, полягає у
розробці стратегії та напрямів розвитку суспільства, його
політичних інститутів і процесів тощо; політичної соціалізації – забезпечує процес включення людини в політичну
сферу життя суспільства і формування певного типу політичної культури; прикладна (управлінська) – розробляє критерії ефективної діяльності парламенту, партій, рухів, лідерів,
забезпечує провідною інформацією про стан справ і знання
засобів ефективного впливу; нормативна – проявляється у
регламентації відносин між суб’єктами політичного життя145.
В умовах формування та становлення правової політології
як окремої галузі політичної науки та наукового знання особливого значення набувають наступні функції: описово-пізнавальна, координаційно-стабілізаційна, ціннісно-смислова,
функція політико-правової соціалізації, аналітично-прогностична, науково-академічна146.
Описово-пізнавальна функція зумовлена концептуальною природою правової політології і полягає в узагальненні й систематизації політологічних знань щодо сутності
політики і права, виявленні глибинних зв’язків між державно-правовими та іншими явищами суспільного життя, у
здатності пояснювати політичні явища і процеси на основі
виявлених закономірностей. Відповідно у рамках правової
політології можна виділити такі пізнавальні рівні:
1) філософський, який охоплює головні ціннісні й нормативні орієнтири, що визначають напрями й цілі пізнавального процесу;
Андреев С. Политические системы и политическая организация
общества. Социально-политические науки, 1992. № 1. С. 23-34.
146 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової
інституціоналізації. Правова держава. 2019. Вип. 25. С. 291-309.
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2) теоретичний, на якому формуються гіпотези, здійс
нюється аналіз понять, категорій і законів, вибудовуються
концепції, що пояснюють багатоманітність політико-правової
дійсності;
3) емпіричний, на якому розробляються науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення політико-правової
дійсності.
Координаційно-стабілізаційна функція полягає в
тому, що правова політологія покликана сприяти вдосконаленню соціально-політичних і правових механізмів системи
державного управління, знаходженню шляхів урегулювання
соціальних конфліктів, виробленню рекомендацій щодо підвищення легітимності державної політики, результативності
законодавчого процесу, адаптації політичної системи до сучасних умов демократичного розвитку суспільства. Дослідження
у межах правової політології мають бути спрямовані на виявлення тих відносин у політичній сфері життя суспільства, які
потребують належного правового регулювання. Правова політологія покликана раціонально-критично оцінювати політичні й правові процеси задля уникнення свавілля в правовому
регулюванні, виявлення проявів політичної заангажованості
у законодавчій діяльності. Вона має сприяти узгодженню і
врахуванню інтересів різних соціальних груп у ході прийняття
тих чи інших нормативно-правових актів.
З погляду правової політології розвиток України на сучасному етапі виявляє тенденцію щодо розширення участі громадянських структур з їхніми специфічними інтересами в
управлінні різними сферами суспільного життя, а також
їхнього впливу на процеси державотворення, правотворення
і політикотворення. Зважаючи на це, суттєвою ознакою взаємодії держави і громадянського суспільства у транзитних
умовах є необхідність поширення демократії з державновладного на суспільно-особистісний рівень. Важливим
напрямом утвердження громадянського суспільства як альтернативи й водночас партнера держави є подолання правового нігілізму в суспільстві й утвердження особистісних та
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суспільно значимих інтересів на всіх рівнях суспільної та
державної організації.
Основними умовами координації й гармонізації соціальних
інтересів слід вважати: підхід до прав людини як найвищої
соціальної цінності, забезпечення якої має розглядатися як
головна функція держави; забезпечення соціальної справедливості через створення відповідного законодавства й механізмів його впровадження; розвиток соціальних програм,
зорієнтованих на створення гідного життя та вільного розвитку людини; політико-правовий захист свободи конкуренції,
економічного і політичного плюралізму, панування права і
закону; утвердження у суспільну практику конституційноправових принципів поваги людської гідності та соціальної
спрямованості держави. Гармонійна взаємодія інститутів громадянського суспільства з державою дозволить поступово
обмежити державне втручання в економічне і соціокультурне
життя громадян. Розростання держави буде поступово зведене до мінімуму і дозволить останній зайняти належне їй в
умовах сучасного розвитку місце – бути лише функцією суспільства під його постійним і всебічним контролем.
Ціннісно-смислова функція в межах правової
політології дозволяє розглядати політику і право в єдності та
взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик.
Особливістю правової політології є те, що вона апелює до
гуманістичного розуміння політики – не тільки як суперництва і боротьби за владу, а й як управління суспільством
задля забезпечення справедливого соціального порядку;
утверджує демократичні, гуманістичні цінності свободи, гідності та громадянської відповідальності кожного індивіда.
Звернення правової політології до розгляду політики
крізь призму ідеї справедливого соціального управління підкреслює її нерозривний зв’язок із правом, позаяк саме право
виступає вираженням політичної і соціальної справедливості. Власне знання про право – фундаментальна основа
правової політології, оскільки саме право постає для неї критерієм оцінки політики. Від права залежать легітимність,
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дієздатність політики, її прийняття всіма членами суспільства. У межах правової політології право розглядається як
втілення справедливості та гуманності, як важлива складова
демократичного розвитку суспільства.
Функція політико-правової соціалізації полягає у
тому, що правова політологія покликана сприяти формуванню у громадян високої політичної і правової освіченості,
виховання політичної і правової культури. Політико-правова
соціалізація – важливий процес формування у людини розуміння ролі й значення права, поваги до нього, сприяння
утвердженню активної громадянсько-політичної позиції,
неприпустимості правового нігілізму, становлення особистості з чітко визначеною життєвою позицією щодо держави,
політики, права та суспільства. При цьому метою соціалізації
є формування соціально активного та відповідального громадянина, здатного творчо сприймати соціальний досвід і не
тільки адаптуватися до дійсності, а й змінювати її на основі
знання своїх прав і свобод та поваги до прав інших людей.
Функція політико-правової соціалізації покликана вселяти
в громадян упевненість, віру в свої сили, у власну спроможність оптимально, відповідно до національної ментальності й
традицій, влаштовувати суспільне життя, шанувати цінності
демократизму і злагоди. Вона передбачає і спонукає наступні
напрямки саморозвитку і цілеспрямованого вдосконалення
особистості: забезпечення всебічного бачення політико-правового розвитку, вміння розпізнавати і долати негативні тенденції суспільного поступу; включення індивіда у складний і
суперечливий світ політико-правових відносин; розвиток політичної і правової компетентності, орієнтації і здатності громадян до активної участі у творенні держави, вміння впливати
на суспільно-політичні й державно-правові процеси; подолання стереотипних уявлень про політику лише як про арену
боротьби, протистояння, конфліктів та засвоєння норм цивілізованої політичної і правової поведінки, культури спілкування, поважання прав і законів держави.
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Аналітично-прогностична функція полягає в тому,
що правова політологія покликана науково пояснювати і прогнозувати тенденції в розвитку політичних явищ і процесів,
аналізувати можливі шляхи розвитку політичної системи,
передбачати наслідки прийняття певних законодавчих актів,
обґрунтовувати напрями вдосконалення правотворчої і
правореалізаційної діяльності. Для того, щоб політика і право
мали соціально вмотивовану громадянську спрямованість,
процес їх формування і функціонування повинен орієнтуватися на випереджальний характер, включати прогностичну
складову. Необхідно побудувати таку онтологію, в якій минуле, нинішнє і майбутнє будуть перебувати в діалектичній
єдності. Правова політологія покликана орієнтуватися на
практику формування і розробки законодавства, узагальнювати досвід державно-правового будівництва в Україні та
зарубіжних країнах. Важливе теоретико-пізнавальне і практичне значення має аналіз у рамках правової політології політико-правових аспектів законотворчої діяльності, її відповідності нагальним потребам суспільного розвитку. Суспільству
необхідна така законодавча база, яка відповідає новим реаліям політичного життя, стимулює розвиток політичного плюралізму і багатопартійності. Неврегульованість окремих питань
політичного розвитку, розрив між прийнятими законами і
механізмами їх реалізації, невідповідність змісту законодавства нагальним суспільним потребам зумовлюють невизначеність і стагнацію трансформаційних процесів.
Правова політологія має сприяти виробленню науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення діяльності
політичних інститутів та механізмів їх правового регулювання, проведенню політологічної експертизи нормативно-правових актів та законопроектів. Специфіка конституцій, законодавчих та інших нормативних актів полягає в тому, що
вони розраховані на довгтривалу неодноразову дію. Сам цей
факт свідчить про те, що законодавчий акт повинен бути
втіленням прогнозу. Це означає, що, по-перше, він має відповідати основним вимогам діючих і тих, що можуть виникну109
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ти, закономірностей і, по-друге, в ньому повинні враховуватись соціальні наслідки, які він може потягти за собою. На
політико-правову експертизу нормативно-правових актів та
законопроектів можуть бути винесені такі питання:
1) з’ясування політичних інтересів, що зумовили прийняття
того чи іншого закону; політичний моніторинг у цій сфері
дасть змогу відповісти на питання про те, чи не шкодитиме
інтересам суспільства і держави прийняття певного закону;
2) визначення мети прийняття нормативно-правових актів,
можливих позитивних і негативних наслідків; 3) оцінка
ефективності запропонованих правових норм.
Науково-академічна функція дозволяє говорити про
правову політологію як навчальну дисципліну, необхідну
для підготовки юристів і політологів. Роль якісного викладання проблематики, зумовленої правовою політологією
нині актуалізується з точки зору: необхідності посилення
професійності фахівців з політології, розширення діапазону
пізнання ними політичних явищ і процесів; формування у
студентів демократичного, правового світогляду, прийняття
й прищеплення поваги до фундаментальних правових цінностей і принципів; необхідності спрямування політологічних знань на розв’язання конкретних політичних завдань.
Правова політологія має зайняти одне з ключових місць у
сучасній системі політологічного знання, формуючи фахівців
із високим рівнем професійних знань, вмінь і навичок. Цей
напрям останнім часом плідно розвивається, формуючи відносно самостійну підсистему в структурі політичного знання.
Специфіка цієї підсистеми визначається тим, що вона є багатогранною за своїм змістом формою синтезу політико-правових знань про політичну дійсність.
У дискурсі, що стосується визначення основних параметрів співвідношення політики і права, поступово формується
і вдосконалюється специфічна понятійно-категоріальна
основа, що підтверджує необхідність систематизації міжгалузевого знання в рамках правової політології. До її понятійно-категоріального апарату поряд із родовими поняттями
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«політика» і «право», що, як ми відзначили вище, належать
до об’єкта й предмета нового напряму наукових досліджень,
слід віднести такі поняття, як «правова політика», «правовий
закон», «політичне право», «соціальна держава», «політикоправові цінності». Важливими для дослідження проблематики правової політології є також дихотомічні співвідношення
таких категорій, як «монізм – плюралізм у політиці й праві»,
«політична воля – воля у праві», «політична доцільність –
правовий прагматизм». Одразу зазначимо, що пропонований
перелік є орієнтовним і не вичерпує можливості застосування інших понять та категорій, що супроводжують досить неоднозначне співвідношення політики і права.
Правова політика. Необхідність цілеспрямованого
вироблення загальнонаціональної програми розвитку державності потребує визначення основних параметрів і пріоритетів правової політики, що є основою юридичної легітимації, закріплення і здійснення політичного курсу країни, волі
офіційних лідерів і владних структур. Спроби здійснювати
ту чи іншу політику без правового забезпечення, як правило,
приречені на поразку. Правова політика втілює «різні політичні поняття й дозволяє виробити ту чи іншу практику
використання різноманітних методів у пізнанні правової
дійсності в рамках тієї чи іншої методології»147.
Основоположними принципами правової політики як
важливого для правової політології поняття є соціальна обумовленість, наукова обґрунтованість, стійкість і передбачуваність, легітимність, демократичний характер, гуманність і
моральні засади, справедливість, гласність, поєднання інтересів особистості й держави, пріоритетність прав людини, відповідність міжнародним стандартам. На думку О. МиньковичСлободяник, до ключових теоретичних аспектів розуміння
правової політики можна віднести: «1) трактування політики
як генетичної основи правової політики; 2) розуміння права
147 Субочев В.В. О концепции правовой политики. Правовая политика и
правовая жизнь. 2005. № 1. С. 177.
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як підгрунтя, необхідного для функціонування й існування
правової політики; 3) взаємопроникнення права і політики,
їх поєднання в такому феномені, як правова політика, тобто
усвідомлення політичного змісту права і правової основи
політики»148. До основних пріоритетів розвитку правової
політики й застосування її у державотворенні належать:
формування основ правової держави і громадянського суспільства; вдосконалення законодавства і практики його
застосування; створення надійної політико-правової бази
здійснюваних реформ; боротьба зі злочинністю, вироблення
антикорупційних заходів; подолання правового нігілізму,
виховання законослухняної особистості.
Правовий закон. З методологічної точки зору, надзвичайно важливим для правової політології є опертя на поняття «правовий закон». Як відомо, закони за своїм змістом і
значенням можуть бути прогресивними і відсталими, логічно вмотивованими і суперечливими, справедливими і несправедливими, адекватними і неадекватними волі народу та
сутності права. Відповідно утвердження правового закону
пов’язано з потребою поглибленого дослідження законотворчої і правотворчої складових українського державотворення,
насамперед у зв’язку з тим, що «останнім часом намітилася
тенденція зниження якості прийнятих законів, а саме їх
неузгодженість, суперечливість і, як наслідок цього, обмежений період дії закону, численні зміни та доповнення, що
вносяться до закону, що в кінцевому підсумку призводить до
неефективності, підриває принцип верховенства закону»149.
За визначенням А. В. Грищенко, правовий закон – «нормативно-правовий акт, спрямований на реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина, джерелом походження якого є суверенна воля народу, тотожна за своєю суттю та
своїм змістом гуманістичним ідеям та загальновизнаним
148 Минькович-Слободяник О.В. Правова політика: стратегічні пріоритети
і напрями вдосконалення: монографія. Київ: Логос, 2012. С. 6.
149 Дутка Г.І. Критерії правового закону. Прикарпатський юридичний
вісник. 2014. Вип. 2 (5). С. 7-8.
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людським цінностям, а метою регулювання – забезпечення
існування громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави та досягнення верховенства
права»150. Зміст зазначеного визначення засвідчує, що створення правового закону залежить від рівня політичної і правової культури в суспільстві та від їх реального взаємовпливу,
а також від ситуації, що об’єктивно складається в тих чи інших
умовах. Це означає, що правовий закон має відповідати природі суспільних відносин, завданням політичного розвитку.
В протилежному випадку може виникнути небезпечна ситуація, за якої правове регулювання виявляється нездатним
забезпечувати правові очікування, «створює надлишок правового регулювання, а на додачу ще й вимагає беззастережного
виконання всіх «приписів», і формує тим самим механічне,
тоталітарне суспільство»151. Отже, завдання закону полягає у
відповідності призначенню права, яке, в свою чергу, має пристосовуватися до суспільних відносин. З утвердженням правових законів значною мірою пов’язане досягнення політичної
стабільності й консолідації суспільства.
Політичне право. Формування праворозуміння у правовій політології значною мірою пов’язане з концепцією «політичного права». Своїми витоками остання завдячує працям
Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, Б. Чичеріна, які розглядали
політичне право як природне прагнення людини до організації та упорядкування своєї життєдіяльності. Сам термін
«політичне право» запровадив до наукового обігу Ж.-Ж. Руссо
у праці «Про суспільний договір, або принципи політичного
права». У франкомовних країнах політичне право вживається як синонім конституційного права, при цьому підкреслюється політична сутність інституцій, що регулюються нормами, які належать до цієї галузі права, чи зрештою політич150 Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні:
автореф. дис… канд. юрид. наук. Київ: Київський нац. ун-т імені Тараса
Шевченка, 2002. С. 6.
151 Варданянц Г.К. Социологическая теория права: монография. Москва:
Академический Проект, 2007. С. 396.
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ний характер самого права. У 1871 – 1939 рр. політичне
право викладалося у Львівському університеті. Серед відомих учених, які його розвивали, були Ф. Гризецький,
С. Стажинський, Е. Дубанович, Л. Ерліх152.
Особлива роль у формуванні розуміння даного поняття
належить Л. Петражицькому, який ще на початку ХХ ст. у
передмові до «Вступу до вивчення права і моральності.
Емоційна психологія» писав, що в даному творі розглядаються питання формування нової дисципліни, політики права,
«що служить прогресу і вдосконаленню існуючого правопорядку шляхом наукової, методичної та систематичної розробки відповідних проблем». Л. Петражицький зазначав, що
створення цієї дисципліни посприяло б відновленню доктрини природного (розумного, ідеального, філософського) права.
З часом історична і практично-догматична розробка позитивного права визнавалася єдино можливою наукою в галузі
права. Ця подія призвела до того, що «правознавство та інші
дотичні до суспільного ладу науки виявилися позбавленими
принципового та ідеального керівництва і частиною зайнялися історичною і догматичною мікроскопією, частиною ж
впали в поверхнево-утилітарний, «практичний» у вульгарному сенсі цього слова напрямок, позбавлений загальних
принципів, ідей та ідеалів». На думку Л. Петражицького,
такий напрям у юридичній науці «робить досить сумний
вплив на законодавчу політику і на правосуддя, і взагалі
отруює і деморалізує суспільне життя і народну психіку».
Заклик до «відродження природного права» вчений не
пов’язував з тими підставами, на які спиралися представники попередніх природно-правових вчень, з їх прийомами
мислення, а також з висловленими ними теоретичними
поглядами та вимогами. На його думку, у школи природного
права не було в розпорядженні системи засновків і наукового
методу, необхідних для досягнення обґрунтованих політикоКахнич В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів 2012. 20 с.
152
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правових положень, і не було навіть розуміння, у чому мають
полягати ці засновки і яким має бути метод політико-правового мислення. На його думку в основу політики права має
бути покладено вивчення причинних властивостей і причинної дії права взагалі, а також різних його видів й особливо
елементів153.
«Природність» права Петражицький вбачав у його вкоріненості в психіці індивідів і суспільства. Він писав: «Право є
психічний фактор суспільного життя і воно діє психічно.
Його дія полягає, по-перше, у збудженні і придушенні мотивів до різних дій, і стриманості (мотиваційна або імпульсивна дія права), по-друге, у зміцненні і розвитку одних схильностей і рис людського характеру, в послабленні і викорінюванні інших, взагалі у вихованні народної психіки у відповідному характеру і змісту діючих правових норм напрямків
(педагогічна дія права)». З цієї точки зору діюча в кожен
даний історичний момент система правових норм є лише
одним із ступенів соціального виховання, який змінюється
по мірі виконання своєї виховної функції іншою системою
правового виховання, пристосованої до вже досягнутого
рівня народної психіки. «Ідеалом є довершене панування
дієвої любові в людстві». Таким чином, прогрес права визначається його рухом і наближенням до морального ідеалу, а
ключ до розуміння цього руху лежить у сфері психології.
Л. Петражицький вважав, що «основним методом політикоправового мислення є психологічна дедукція». Йдеться про
умовиводи на підставі засновків щодо тих психічних подій,
які повинні випливати в результаті дії начал та інститутів
права, або відносно тих законодавчих засобів, які здатні
викликати бажані психічні ефекти. Поряд з психологічною
дедукцією можливе застосування й індуктивного методу,
яким може користуватися політика права для перевірки
правильності дедуктивних виводів. Розглядаючи взаємопо
153 Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности.
Эмоциональная психология. – Санкт-Петербург: Типография Ю.Ж. Эрлих,
1905. С. 7-9.
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в’язаність та взаємозалежність правової системи, моральнопсихологічного стану суспільства, політичного устрою, де
ключовою функцією науки є утвердження відповідного
поняття «права», можна вважати, що Л. Петражицький
заклав підґрунтя правової політології154.
Серед сучасних юристів і політологів на пострадянському
просторі до поняття «політичне право» звертаються чимало
науковців, зокрема П. Баранов, І. Кресіна, А. Ковлер,
О. Костенко, М. Матузов, М. Мізулін, В. Шпак, Л. Яровенко,
погляди яких є важливим ідейно-теоретичним підґрунтям
правової політології. У науковому дискурсі постають різні
аспекти розуміння політичного права.
А. Ковлер «переконливо аргументує наявність «політичного права», по-перше, можливістю «старіння» деяких норм
конституційного права й неможливістю (чи недоцільністю) їх
оперативного вдосконалення; по-друге, впливом на «реальну» Конституцію політичних традицій і звичаїв, які потребують вивчення та упорядкування не лише політичною наукою, а й політичним правом з його власними методами
дослідження; по-третє, досвідом країн із неписаними конституціями (передовсім Великої Британії), в яких статусне
право, що регламентує політичну діяльність, є фактично
парламентським правом»155.
О. Костенко описує концепцію політичного права з точки
зору соціального натуралізму й відповідно зазначає, що здійснення управління в державі за допомогою політичного
права дозволить гармонізувати відносини між державою і
суспільством. На його думку, політичне право «можна визначити як норми, яких слід дотримуватися в політиці, щоб при
управлінні суспільним життям за допомогою влади не порушувати закони соціальної природи, тобто щоб у политиці не
проявлялося чиєсь свавілля». Вчений вважає, що политика
має бути врегульована конституцією, яка являє собою
Петражицький Л.И. Цит. работа. С. 11-13.
Древаль Ю., Тодика Ю. Формування парламентського права у процесі
державотворення. Віче. 2006. № 7. URL: http://veche.kiev.ua/journal/183/.
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«Основний закон політичного права, що визначає правовий
статус держави і правовий статус громадянина в політичних
відносинах»156.
Узагальнюючи різні наукові підходи, слід зазначити, що
під політичним правом вчені розуміють: 1) сукупність політико-правових норм, які відображають і регулюють колективне й індивідуальне життя людей – їх інтереси, цілі, ідеали, переконання; 2) своєрідний засіб доповнення формальноюридичної складової управління природно-правовою, що
дозволяє його тлумачити «як право суспільних змін, як право
динамічне, де постійно присутня ситуація вибору і плюралізм мислення, прийняття рішень і діяльності»157; 3) галузь
права, що визначає компетенцію, форми діяльності органів
політичного характеру, механізми прийняття ними рішень,
а також включає регулювання, яке стосується основних політичних структур і системи суспільних цінностей, накладає
обмеження на політичну владу158; 4) важливий сегмент
управління державою й суспільством, що дозволяє регулювати діяльність і порядок функціонування політичних партій,
скеровувати виборчий процес, узгоджувати соціальні інтереси, вирішувати інші питання, які не можуть обмежуватися
вивченням у рамках адміністративного і конституційного
права.
Розглядаючи політичне право, можна погодитись із канадським дослідником Г. Тарді, який зазначає, що застосування
його потенціалу є «відображенням зростаючої легалізації
політики і публічного адміністрування в епоху домінування

Костенко А.Н. Концепция политического права с позиции социального
натурализма. Трансформація політики в право: різні традиції та досвід:
Матеріали між нар. наук. конф. / за ред. В. Я. Тація. Харків: Право, 2006.
С. 165.
157 Мизулин М.Ю. Политология права: исходные основания и принципы.
URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Mizulin_pravo.pdf.
158 Banaszak B., Preisner A., Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego.
URL: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/24606/014.pdf.
156
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письмових конституцій»159. А отже, поява у науковому дискурсі політичного права, його оформлення у самостійний
напрям досліджень є свідченням дедалі зростаючої єдності
політики і права й необхідності його поглибленого вивчення
засобами правової політології.
Соціальна держава. Серед понять, що перебувають у
полі зору правової політології, на особливу увагу дослідників
заслуговує поняття «соціальна держава». Як слушно зазначав В. Бабкін, «нашій суспільній науці, в тому числі і правознавству, незважаючи на проголошення української держави соціальною, бракує розробки її концепції, усвідомлення
значення в гуманізації суспільства, забезпеченні людського
виміру політики і права»160.
Термін «соціальна держава» було запроваджено ще в
1850 р. Лоренцом фон Штайном. Однак його активна теоретична розробка почалася у першій половині ХХ ст. переважно в німецькій літературі. Остаточно в значенні політикоправової концепції поняття «соціальна держава» увійшло в
наукову літературу після його фіксації в Конституції ФРН
1949 р. На визначення сутності соціальної держави вирішально вплинули праці таких учених, як В. Абендрот,
Г. Браун, Р. Дарендорф, Г. Еренберг, Л. Ерхард, К. Ленк,
Н. Луман, М. Ніхаус, Ф. Нойман, М. Спікер, А. Фукс,
Г. Хартвіг, Г. Хаферкамп, Х. Хофман, та ін. Серед українських вчених його активно досліджують насамперед політологи і правознавці, зокрема В. Бабкін, В. Горбатенко,
О. Кіндратець, А. Сіленко, О. Скрипнюк, В. Співак,
Т. Панченко, Т. Перглер, Н. Хома.
До усвідомлення сутнісних характеристик соціальної держави дослідників проблематики правової політології спонукає насамперед потреба наповнення політико-правового
159 Tardi G. Law of democratic governance / reviewed by Yu Xingzhong.
Toronto: Carswell, 2004. URL: http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/
reviews/tardi0905.htm.
160 Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини. Правова держава. 1998. Вип. 9. С. 3.
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реформування держави й суспільства соціальним змістом.
При цьому варто зауважити, що концепція соціальної держави принципово відрізняється як від традиційних ліберальних, що заперечують втручання держави у сферу розподілу доходів, в економіку і культуру, так і від зрівняльних
ідей, в основі яких лежить прагнення досягти загального
добробуту переважно за рахунок перерозподілу матеріальних та інших благ. Перехід до держави зазначеного типу
можливий лише за умови розробки системної стратегії
реформ, пов’язаних з розвитком ринкового господарства, громадянського суспільства, правової держави.
У загальному розумінні соціальна держава визначається
як така, що прагне до забезпечення кожному громадянину
гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в
управлінні виробництвом, а в ідеалі приблизно однакових
життєвих шансів, можливостей для самореалізації особистості. Однак глибоке усвідомлення основних напрямів втілення
зазначеної ідеї у практику політичного і правового реформування українського суспільства передбачає необхідність систематизації наявного досвіду з урахуванням вітчизняної
специфіки. Досвід розвинених країн переконливо свідчить,
що зародження і формування соціальної держави відбувається не спонтанно, а на основі цілеспрямованої державної
політики. Передумовою для такої політики, як це було у післявоєнній Німеччині, є громадянська згода стосовно політико-правового устрою. Вільно, на основі консенсусу сформована підтримка існуючого режиму більшістю громадян «обумовлює можливість його функціонування як режиму демократії, оскільки дозволяє забезпечити стабільність державного устрою і бажаний напрям політико-економічного розвитку без застосування репресивних методів»161.
Одним із важливих напрямів дослідження соціальної держави засобами правової політології є розробка ефективної
161 Перглер Т.І. Роль соціально-правової держави Німеччини у стабілізації
суспільства: автореф. дис…. канд політ наук. Київ: Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 1998. С. 9.
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соціально орієнтованої інституціональної системи. Провідну
роль у такій системі покликані відігравати державні інститути з вузькою соціальною спеціалізацією. Поряд із державними інститутами законодавчої і виконавчої гілок влади у системі таких інститутів мають бути цілеспрямовано задіяні
біржі праці, житлово-комунальні установи, арбітражні суди,
приватні страхові і пенсійні компанії, благодійні фонди.
Створення такого розмаїтого інституціонально-соціального
конгломерату дозволить громадянам вибирати між державними і недержавними службами, а також дасть змогу використання, поряд з бюджетним, потенціалу небюджетного
фінансування соціальних програм.
Поряд із цим надзвичайно важливою політико-правовою
проблемою є обгрунтування принципів, на які має орієнтуватися соціальна держава. Оскільки ідея держави означеного
типу постала як необхідність подолання відчуження від неї
людини й суспільства, то нагальною проблемою є неухильне
слідування принципам її побудови й діяльності. До таких
принципів, на думку В. Мілецького, належать: «відкритість
державної влади, її демократизм і лібералізм, прихильність
до громадянського миру і соціальної згоди, соціальної справедливості і солідаризму, нарешті, здійснення адресного
соціального захисту населення через гарантоване соціальне
забезпечення, стабільні соціальні виплати та багато іншого».
Слідування названим принципам зумовлює «виникнення
нової якості самої державної влади і політичних інститутів,
які від відносин панування й підпорядкування з громадянами переходять до солідарних відносин на основі консенсусу
інтересів, рівноправного соціального контракту і справжнього партнерства»162.
До найважливіших принципів підтримання гармонійних
відносин між громадянами і державою, які сприяють наповненню функціонування державного механізму соціальним
162 Милецкий В.П. Российская модернизация: Предпосылки и перспективы
эволюции социального государства. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петер
бургского ун-та, 1997. С. 96.
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змістом, також належать принципи солідарності й субсидіарності. Солідарність передбачає єдність та цілеспрямоване
об’єднання різних груп і верств суспільства довкола основних визначених державою цілей і цінностей, як поточних,
так і довгострокових. Ідея солідарності ґрунтується на допомозі сильніших слабшим, на взаємній підтримці й взаємних
зобов’язаннях громадян перед державою та один перед
одним. Принцип субсидіарності отримав розгорнуте обґрунтування у соціальному вченні католицької церкви і набув
соціально-державного змісту в практиці державного будівництва ФРН та іших розвинених країн Заходу. Субсидіарність
є принципом організації і діяльності держави та інших
інститутів, згідно з яким вищі ешелони управління вико
нують лише ті завдання, які виявляються не під силу нижчим за рангом органам і зобов’язуються допомагати останнім
у підтриманні їхньої самостійності та власної відповідальності. Ініційована державою субсидіарність сприяє подоланню споживацької психології у громадян та їхніх об’єднань,
функціонального перевантаження держави, неконтрольованого розростання бюрократії, а також стимулює групову та
особисту ініціативу населення.
Необхідно зважати й на те, що соціальна держава у кожній країні формується, виходячи із специфіки національних,
історичних, соціально-політичних, географічних умов та традицій співіснування в межах конкретного суспільства.
Відповідно правовій політології слід зосередитися на створенні моделі, яка дозволить знайти соціуму власний, оптимальний шлях до соціальної держави. Основу такої моделі,
на нашу думку, мають становити: центристська політика з
орієнтацією на соціальний компроміс; конституційний
обов’язок усіх владних структур підпорядковувати свою
діяльність загальнодержавному інтересу, задоволенню
соціальних потреб населення, підтриманню в суспільстві
спокою, соціального миру; створення умов для вільного і всебічного розвитку особи, реалізація її законних інтересів у
єдності з інтересами суспільства; опрацювання ефективного
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інструментарію соціально орієнтованої політики держави,
що включає систему правових, організаційних, планових і
фінансово-економічних важелів та механізмів, здатних
забезпечувати соціальні права і прожитковий мінімум кожному громадянинові.
Політико-правові цінності. Дослідження в рамках правової політології переконливо засвідчують, що будь-яке суспільство зберігає свою цілісність завдяки інтегративній ролі
цінностей, які не лише потребують обґрунтування, а й самі
визначають норми, очікування, стандарти, що реалізуються у
взаєминах людей, а також формують нові основи духовного,
культурного, ідеологічного розвитку. Саме цінності «у найбільш складні періоди якісних змін у державі стають тими
системовизначальними факторами, що формують зміст, умови,
темпи, способи прогресивного розвитку суспільства»163. Досвід
демократичних країн доводить, що ефективну модель політико-правової системи неможливо створити лише інструментальними засобами. Її необхідно творити через залучення потен
ціалу базових цінностей, до яких, зокрема, можна віднести
рівність, справедливість, відповідальність, громадянськість.
Негативним явищем, пов’язаним із проблемою забезпечення рівності як політико-правової цінності в сучасній
Україні, є криза розподілу. Порушивши принципи, на яких
базується соціальний контракт між правлячою елітою і населенням, українська влада довела до небезпечної межі соціокультурний розкол суспільства. В умовах здійснення реформ
такий розкол виникає об’єктивно і так чи інакше веде до
протистояння соціальних груп з різними можливостями та
доходами. Однак в Україні це протистояння має не тільки
економічний характер, воно стало політико-культурним
параметром модернізації. Витоки такого стану розвитку суспільства слід шукати не в об’єктивному характері швидкого
вдосконалення суспільства, а в суб’єктивно створених умовах
Денисенко В.М., Климончук В.Й. Аксіологія динаміки політичних процесів. Львів: Простір-М, 2005. С. 4.
163
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домінування несправедливості й порушенні критеріїв соціальної справедливості.
Проблема подолання кризи розподілу, що означає забезпечення допустимої політико-правової межі соціальної рівності, в Україні може бути вирішена за умови забезпечення
таких напрямів суспільно-політичного розвитку: 1) розвиток
малого підприємництва, формування середнього класу;
розв’язання проблеми власності з урахуванням соціальної
справедливості, відповідної вимогам і потребам більшості
суспільства; 2) створення в суспільстві ситуації рівності у
забезпеченні основних прав та обов’язків, а також допущення соціальної і економічної нерівності на основі справедливості, яка дає можливість надання компенсаційних переваг
для кожної людини, й зокрема для менш забезпечених членів суспільства; досягнення рівності й відкритості доступу до
владно значущих відповідальних посад на основі конкурентного відбору; 3) подолання спроб представників влади приховати опікування виключно власним добробутом за гучними заявами про їхнє прагнення до забезпечення народного
добробуту, а також цинізму населення, пов’язаного з поступовою втратою значущості моральних норм та ідеалів.
Справедливість означає наявність у соціальному світі правових засад і виражає їх правильність, імперативність та
необхідність. Відтак діяти по-справедливості означає діяти
правомірно, відповідно до загальних вимог права. Для українського суспільства у ментально-психологічному плані справедливість є цінністю традиційною, поряд із такими визначальними критеріями суспільних орієнтацій, як поміркованість, совість, рівність, відповідальність, соціальна злагода,
чесність, толерантність, порядність тощо. Спираючись на
сформовані в суспільних науках підходи, із сучасної політикоправової точки зору, справедливість може бути визначена як
внутрішня властивість і якість права; нормативне поняття
моралі, що відіграє значну роль у соціально-політичній і правовій свідомості людей; соціальна цінність, захищати й культивувати яку в умовах демократичного розвитку покликана
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вся система політики і права. «Первинним предметом справедливості, – зазначає Джон Ролз, – є основна структура суспільства, чи, точніше, спосіб, у який чільні соціальні інституції розподіляють фундаментальні права та обов’язки й визначають розподіл переваг від соціальної співпраці»164.
Витоки несправедливого розвитку суспільства слід шукати не лише в об’єктивному характері прискореної спонтанної
динаміки його розвитку, а й у суб’єктивно створеній ситуації
(значною мірою засобами права), що зумовлює розмивання
критеріїв соціальної справедливості. Суттєвою помилкою
суб’єктів втілення політико-правових реформ є, на нашу
думку, намагання сформувати правову основу, якої потребує
українське суспільство, у відриві від конкретної соціальної
реальності. Еклектичний характер правового реформування
похідний від методологічної невизначеності щодо напрямів
системного вдосконалення українського суспільства.
Однією із складових успіху реформ має стати особиста відповідальність суб’єктів її реалізації як необхідна визначальна ознака розвитку соціуму на початку ХХІ ст., що вкладається у тезу, сформульовану відомим філософом права Полем
Рікером: «Ви відповідальні за те, що спричинили ваші дії,
але ви також відповідальні за інше – за те, що це робилося
за вашим дорученням або під вашим наглядом, а в деяких
випадках ви відповідальні й за те, що робилося і поза межами вашої відповідальності»165. Отже, сьогодні нам необхідно
включити потенціал відповідальності як політико-правової
цінності, що передбачає: 1) створення дієвих механізмів притягнення вищих посадових осіб до персональної відповідальності; 2) налагодження постійного зв’язку інститутів державної влади із суспільством. На особливу увагу заслуговує
думка С. Балана: «Застосування інститутів конституційноправової та політичної відповідальності можливе лише за
164 Ролз Дж. Теорія справедливості / пер. з англ. О. Мокровольського. Київ:
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. С. 31.
165 Рікер, Поль. Право і справедливість / пер. із франц. Київ: Дух і Літера,
2002. С. 42-43.
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умов демократичного політичного режиму, коли реалізується принцип легітимності державної влади та існує достатній
вплив правової та політичної культури громадян, необхідний для усвідомлення ними основних цінностей демократії»166.
Поняття «громадянськість» обґрунтував німецький правознавець Макс Штірнер, який вважав, що вона утверджує
думку: «Держава – це істинна людина». Інститут громадянства, якщо він сприймається неформально, створює ідеологію громадянських прав з її орієнтацією на можливість рівної
участі в державному управлінні, утвердження громадянської рівності перед законом, розширення можливостей
самозабезпечення особою бажаного соціального статусу. Все
це якраз і формує в розвинених демократичних суспільствах
стійке поняття громадянськості.
Громадянськість розглядається в сучасних умовах як
готовність і здатність людини, громадянина до активної
участі у справах суспільства й держави на основі глибокого
усвідомлення своїх прав та обов’язків. Розуміння громадянськості як сукупності високорозвинених моральних якостей
суб’єкта передбачає: зрілість політичної та правової свідомості; почуття патріотизму, причетності до історичної долі
Вітчизни та її народу; усвідомлення себе як повноправного
члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни.
Формування громадянськості відбувається в процесі соціалізації особи через систему суспільних відносин і виховання.
Потреба вдосконалення громадянськості у процесі модернізації суспільства як своєрідної соціально-психологічної якості людської поведінки перебуває у тісному взаємозв’язку з
потребою утвердження громадянського суспільства і є одним
із показників рівня демократичності, поєднаної з цивілізованістю того чи іншого суспільства.
Монізм – плюралізм у політиці й праві. Досить
складним співвідношенням, що не вписується в традиційні
Балан С.В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у здійсненні державної влади: автореф. дис. ... канд. політ.
наук. Київ, 2007. С. 17.
166
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дослідження, є дихотомічне поєднання категорій «монізм» і
«плюралізм». Оскільки воно являє собою ледь вловиму прикмету політико-правового розвитку, то за своєю сутністю
тяжіє до визначальних проблем правової політології. Йдеться
насамперед про необхідність досягнення єдності суспільства
й держави, уникнувши соціально небезпечних крайнощів.
Привертаючи увагу до означеної проблематики, М. Остапенко
зазначає: «Загальні реалії сучасності зумовлені відмовою від
монізму в методології науки та існуючій практиці. Водночас
спостерігається панування двох небезпечних тенденцій: з
одного боку, це процес глобалізації, що супроводжується уніфікацією, стиранням відмінностей, стандартизацією стилю і
способу життя. Нині можна виявити наслідки моністичних
проявів у спробах побудови єдиної системи соціального і
політичного буття. З іншого боку, посилюються процеси суспільної дезінтеграції, атомізації, що спричиняють втрату
необхідних соціальних зв’язків та кризу соціальної, політичної цілісності та національної ідентичності»167.
Монізм у політиці й праві правова політологія розглядає
як ідейно-регулятивний принцип, що сприймає всю багатогранність світу на основі лише одного з принципів політикоправових знань і розуміння буття. Згідно з цим принципом
життя суспільства у своїй основі повинно мати єдиний орієнтир, а підпорядкованість влади єдиному центрові розглядається як суттєвий чинник забезпечення соціального порядку.
Необхідність осмислення явища монізму на сучасній основі пов’язана з тим, що значна частина дослідників продовжують пов’язувати його лише з тоталітарними політико-правовими системами, що прагнуть до тотального контролю над
життям суспільства в цілому і кожної людини зокрема.
Реалії нашого часу переконливо засвідчують, що монізм
залишається характерною ознакою розвитку країн з незавершеними демократичними перетвореннями. Для нього, зокре167 Остапенко М.А. Політичний плюралізм: нестабільність демократії та
пошуки соціальної рівноваги: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2013. С. 5.
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ма, характерні такі основні риси: спрямування всіх суспільних ресурсів на досягнення в майбутньому якоїсь ефемерної
універсальної мети; нетерпимість до альтернативних поглядів, позицій та аргументів опонентів, фанатизм у відстоюванні уніфікованих позицій і принципів; міфологізація
моноідеології з наданням їй містично-релігійного характеру;
ідентифікація індивідуальних і колективних цілей; нетерпимість до протилежних або несхожих з даною політико-правовою системою варіантів суспільно-політичного розвитку і
закритість цієї системи.
У сучасному політико-правовому розвитку монізму протистоїть плюралізм із властивим йому утвердженням однієї з
істин демократичного розвитку, яка ґрунтується на принципі, що людське суспільство занадто різноманітне для єдності
моністичного типу. Плюралізм є основоположним принципом людського співжиття, що передбачає різноманітність
поглядів, підходів, позицій, концепцій у політичній і правовій діяльності. Плюралізм –один із найважливіших критеріїв демократизму та гуманізму в розвитку суспільства й держави, несумісний з одержавленням соціального, політичного
і правового життя, монополізацією та централізацією влади
і управління. Правова політологія виходить з того, що характерними ознаками розвинених форм державності та громадянського суспільства є багатоваріантність, вибір, альтернативність, свобода. В економічній політиці формою вияву
плюралізму є багатоманітність форм власності й правових
норм її організації, у соціальній політиці – багатоманітність
соціальних інтересів і відповідна стратифікація суспільства.
У культурно-духовній сфері це свобода дискусій, гласність,
різноманітність поглядів і думок.
Політико-правовий плюралізм означає закономірний
наслідок конституційно визначених прав і свобод людини та
громадянина, таких, як свобода думки і слова, світогляду і
віросповідання, право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, на участь в управлінні державними справами. Суттєвими характеристиками плюралізму в
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політико-правовому розвитку є багатопартійність, різноманітність політичних рухів, виборчих об’єднань, профспілок,
громад, організацій. Водночас утвердження плюралізму як
демократичного принципу забороняє утворення і діяльність
політичних партій та інших громадських об’єднань, мета і дії
яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу, порушення цілісності й національної безпеки
держави, утворення збройних формувань, розпалювання
соціальної, расової, національної і релігійної ворожнечі.
Політична воля – воля у праві. За висновками вченихгуманітаріїв поняття «воля», що належить до універсальних
сутностей, відіграє важливу роль не лише в житті окремої
особистості, а й у соціальному розвитку загалом. Його можна
визначити як соціально обумовлений стан психічного регулювання поведінки суб’єкта, що ґрунтується на його прагненні й здатності до свідомого вибору мети діяльності, шляхів і засобів її досягнення. Це поняття знайшло обґрунтування насамперед у філософії і психології (А. Августин,
Ш. Блондель, Л. Виготський, І. Кант, Й. Ліндворський,
С. Рубінштейн, Ф. Шеллінг, А. Шопенгауер та ін.). Воно розглядається у різних аспектах: як явище, зумовлене фізичними, психологічними, соціальними, надприродними та іншими причинами; як автономна і самодостатня сила («свобода
волі»); як першооснова світового процесу й людської діяльності (волюнтаризм). Для правової політології важливе
осмислення проявів вольової діяльності у політиці й праві,
насамперед з огляду на потреби осмислення процесів державотворення і правотворення.
Поняття «політична воля» сформувалося на основі наукових підходів Х. Арендт, М. Бердяєва, А. Грамші, І. Ільїна,
Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше, Т. Парсонса, Ж.-Ж. Руссо,
А. Шопенгауера та ін. З практично-політичної точки зору,
важливе значення має осягнення різних аспектів діяльності таких визначних державних діячів ХХ ст., як У. Черчілль,
Ш. де Голль, К. Аденауер, М. Тетчер, Р. Рейган та ін. Оці
нюючи доробок зазначених мислителів та державних дія128
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чів, В. Смірнова зазначає: «Вони створили широке дискурсивне поле уявлень про роль політичної волі у світовому
політичному процесі та демократичній модернізації окремих країн. Йдеться насамперед про осмислення таких
понять, як «свобода волі», «воля до влади», «волевиявлення», «політична участь», «відчуження», «волюнтаризм»,
«колективна воля», «індивідуальна воля», «сваволя», «політична відповідальність», «політичні рішення», «політичний
компроміс» тощо»168.
У контексті досліджень правової політології особливе значення має з’ясування проблем, так чи інакше пов’язаних із
особливою роллю політичної волі в державотворчому процесі: прийняття суб’єктами політичного процесу дійових рішень,
спрямованих на вдосконалення політичної системи, налагодження владно-суспільних комунікацій, модернізацію держави і громадянського суспільства; виявлення залежності
вольових зусиль суб’єкта політики від політичних традицій,
політичної культури, типу політичного режиму, розгортання
політичної ситуації; подолання спотворених проявів політичної волі (макіавеллізму, волюнтаризму, нігілізму); осмислення зв’язку політичної волі зі свободою та незалежністю
держави, формуванням нації та іншими чинниками, що спонукають людину (насамперед лідера, державного діяча) до
глибоко усвідомлених самостійних дій: з’ясування об’єктивних
та суб’єктивних детермінантів послідовної реалізації поставлених цілей і завдань у сфері політичного життя; визначення мотиваційних чинників реалізації політичної волі (політичних цінностей, рівня розвитку суспільної й індивідуальної свідомості, управлінської культури, соціальних норм і
правил поведінки; аналіз сутності політичного лідерства та
його вольових аспектів у демократичних і авторитарних державах.
168 Смірнова В.О. Політична воля як чинник державотворчої діяльності:
об’єктивні та суб’єктивні детермінанти: автореф. дис…. докт. політ. наук.
Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019.
С. 1-2.
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У межах теорії, філософії і психології права – дисциплін,
споріднених з правовою політологією – поняття «воля» розглядали Г. Гегель, Р. Ієринг, Д. Керімов, В. Ойгензіхт,
Л. Петражицький, Д. Чечот та ін. Воля у праві означає:
а) волевиявлення учасників суспільних відносин, які, будучи врегульовані правом, набувають форми правовідносин;
б) важливий елемент, що визначає сутність даного типу
права як фіксації закріплених чи санкціонованих державою вольових зусиль панівних сил і народних мас, відображених у конституції, законах, юридичних нормах.
Основними детермінантами вольового процесу в праві є:
потреба (органічна, інтелектуальна, уявна), що спонукає
суб’єкта правовідносин до зміни певної ситуації, дає поштовх
необхідній для цього активності; інтерес (особистий, груповий, суспільний, державний) як об’єкт, необхідність реалізації усвідомлених потреб; установка – стан готовності
суб’єкта до дії, джерело його активності, що утворюється з
факторів потреби і ситуації; мотивація – регулятор людської життєдіяльності, що підтримує, змінює, блокує психічну поведінку суб’єкта.
Взаємопов’язаними складовими вольового процесу, з
погляду права, виступають постановка мети (елемент психічної регуляції суб’єкта права) та її досягнення (одержання
необхідного правового результату). Воля суб’єкта права реалізується у процесі подолання можливих труднощів, пов’я
заних з потребою аналізу суспільно-політичної ситуації, з
необхідністю корекції самої мети, боротьбою і протистоянням, що виникають під час її здійснення. Важливим різновидом безпосереднього втілення волі у праві є волездатність – юридично усвідомлена спроможність суб’єкта правильно спрямовувати свою поведінку (у кримінальному
праві пов’язана з поняттями неосудності й афекту, в цивільному – з деліктною відповідальністю тощо).
Особливе місце в арсеналі правової політології належить
державній волі. Остання – це детермінований загальнонародними інтересами суб’єктивно-регулятивний процес,
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пов’язаний із прагненням панівних сил чи всього суспільства надати своїм цілям та інтересам загальнообов’язкового
характеру за допомогою владних розпоряджень та сили державного примусу. Даний різновид волі реалізується у вигляді системи юридичних норм, однак не завжди й не всі норми
права є відображенням чи втіленням цієї волі, що пов’язане
з різноманітними обставинами (політичним протиборством у
суспільстві, недосконалістю нормотворчого процесу, соціальними потрясіннями тощо). Державна воля розглядається
здебільшого з двох основних позицій: 1) як воля, піднесена
до рівня закону, що є визнанням державно-вольової сутності
права, його нормативної ролі, гарантованої примусом держави; 2) у правовідносинах, вольовий характер яких означає,
поряд з обумовленістю державною волею, нерозривний
зв’язок з волею і свідомістю людей, з їхньою здатністю реагувати на впливи права.
Політична доцільність – правовий прагматизм.
Пропонована дихотомія, з точки зору правової політології,
розглядається як пара не протилежних, а радше контраверсійних сутностей. Кожна із цих категорій у практичному
сенсі здатна зумовити як позитивні, так і негативні наслідки. Дуалістичну природу політичної доцільності підтверджують фахівці Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Загальновідомим є твердження
про те, що політика не повинна впливати на право, а політична діяльність має бути підпорядкована праву. Разом з
тим під час розбудови демократичної, правової держави
виникають ситуації, які потребують швидкого реагування
заради подолання соціальних конфліктів та протиріч, збереження громадянського миру, встановлення справедливості й
рівноваги у суспільстві. Саме в таких випадках може реалізовуватися принцип «політичної доцільності». Застосування
даного принципу, з одного боку, дозволяє вирішити складні
соціально-політичні протиріччя за відсутності необхідних
правових норм, а з другого боку, політична вмотивованість
рішень без належного правового обґрунтування має сприй131
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матися як виняток, доречний лише у суспільно важливих
кризових обставинах»169.
Стихійне застосування політичної доцільності може зумовити надмірний суб’єктивізм в ухваленні політичних рішень,
ігнорування чинних правових норм, забезпечення інтересів
лише частини політичного класу й суспільства. У позитивній, чітко визначеній версії політична доцільність передбачає професіоналізм суб’єктів, які до неї вдаються, попередні
консультації представників різних політичних сил, діалог
влади з громадянським суспільством, належне правове
оформлення. Політична доцільність не повинна здійснюватися на постійній основі. Її слід реалізовувати лише як тимчасовий механізм відновлення в суспільстві справедливості,
законності, ліквідації прогалин, що виникають в умовах
суспільних трансформацій, кризових явищ, конфліктних
ситуацій. Значну роль у досягненні ефекту від застосування
принципу політичної доцільності відіграє інституційна відповідальність і готовність державних органів щодо прийняття й реалізації суспільно значимих рішень.
Опозиційне до «політичної доцільності» поняття «правовий прагматизм» у своєму крайньому вираженні означає
засіб досягнення практичної користі незалежно від об’єк
тивної реальності. Його теоретичне обґрунтування було започатковане у США наприкінці ХІХ ст. (Ч. С. Пірс, згодом
У. Джемс, Дж. Дьюї, Дж. Г. Мід Ф. К. С. Шиллер). Правовий
прагматизм вважає правове мислення фактором пристосування суб’єкта до правового середовища з метою успішної
діяльності й досягнення суб’єктивних інтересів.
Доцільність правового прагматизму в сучасних умовах
пов’язується з такими важливими принципами людської
діяльності: потреба в практичних діях, матеріальний інтерес,
вирішальна роль волі у забезпеченні правового розвитку,
169 Мануйлов Є.М., Калиновський Ю.Ю. Вплив «політичної доцільності» на
буття правових норм та цінностей у сучасному вітчизняному державотворенні. Вісник Національного університету «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого». 2018. № 1 (36). С. 20-21.
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раціоналізація та обґрунтованість законотворення, підвищення ефективності державно-управлінських рішень. Правова
політологія до осмислення ролі правового прагматизму підходить діалектично. Його позитивний характер полягає в
тому, що він дозволяє розкрити потенціал правової діяльності,
утвердити якості діловитості, практицизму, активності та ініціативності суб’єктів права. Негативні риси виявляються в
абсолютизації суб’єктивного чинника, раціоналізму, ігноруванні чинників об’єктивності, соціальної обумовленості правової діяльності, утвердженні волюнтаризму, вузького практицизму, бездуховності, дегуманізації, аморальності тощо.
Таким чином, правова політологія суттєво розширює
параметри дослідження державно-правових явищ, оскільки
в полі її уваги перебувають явища, що опиняються поза увагою юридичної науки – лідерство, еліта, участь, опозиція,
партії, бюрократія та ін. У свою чергу, юриспруденція
заглиблюється в політичні відносини, які здійснюються за
участю держави й регулюються правом. Йдеться про структуру політико-владних відносин, нормативне забезпечення
державної діяльності. При цьому юридична наука контролює
переважно статичні соціальні сутності. Натомість політологія звертається до вивчення соціальної динаміки, що включає не лише об’єктивні, а й суб’єктивні чинники (зразки
поведінки, мотивацію діяльності, соціальні стереотипи, установки свідомості, національну ідентичність й регіональні
ідентичності, групові й індивідуальні уявлення тощо).
Зважаючи на це, завдання правової політології полягає в
дослідженні «стикових» проблем, для глибокого розуміння
яких виявляються недостатніми ресурси двох вищезазначених наук, якщо вони діють нарізно. Йдеться насамперед про
найбільш суттєві проблеми політико-правового характеру,
що постають в умовах глобальних державно-суспільних
трансформацій.
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Інституціоналізація правової політології:
зарубіжний досвід і україна
Поняття наукової школи:
історія та концептуалізація
Поняття про школу існувало вже в давнину. Так, розвиток античної філософії здійснювався в рамках конкретних
філософських шкіл, а також завдяки спадкоємності й протистоянню між ними. Історичні особливості зародження,
розвитку і занепаду цих шкіл дістали відображення в історії філософської думки. Боротьба шкіл, що часто набувала
досить запеклих форм, найчастіше просувала вперед наукову думку, забезпечувала збільшення наукового і філософського знання.
У ході історичного розвитку сформувалися такі типи наукових спільнот:
1) філософські школи («сад» Епікура, «Лікей» Арістотеля,
«академія» Платона, Піфагорійський союз, стоїки Зенона,
сократики (Кінійська, Кіренська, Мегарська, Елідоеритрійська), Елейська, Олександрійська школи);
2) богословські школи (відзначимо, що середньовічна
наука була інституціоналізована в школах, а в подальшому – в університетах. Відповідно її доктриною була схоластика, а ідеологією – християнство);
3) Республіка вчених (початок XVII ст.);
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4) наукові спільноти періоду дисциплінарно організованої
науки (XVII–XIX ст.);
5) міждисциплінарні спільноти науки (ХХ ст.) – франкфуртська школа філософії техніки, американо-французька
філософії техніки, заснована Л. Мемфордом; аналітична,
марксистська, німецька школи філософії техніки;
6) наукові школи (спільноти однодумців у вирішенні
дослідницьких проблем);
7) наукові напрями;
8) наукові колективи (однодумці з однієї наукової про
грами).
У найширшому розумінні наукову школу можна визначити як одну з форм організації наукової діяльності; особливу форму співробітництва у певній науковій спільноті, створеній на базі певної наукової установи або дослідницького
центру. Зазвичай вона утворюється навколо групи учених,
яка уособлює ядро (батьків-засновників) та периферію –
дослідників, які удосконалюють ідеї попередників170.
Формування наукової школи зумовлене необхідністю гарантувати спадкоємність наукового знання і створити оптимальні умови для розвитку наукових досліджень.
Також під школою можна розуміти групу дослідників, що
відповідає таким критеріям:
1) наявність наукового лідера, який висунув наукову ідею
та сформулював засади нової дослідницької програми;
2) дослідницьку програму розвивають і реалізують всі
члени даного наукового співтовариства – учні, послідовники,
прихильники, об’єднані у формальну наукову групу чи
неформальну спільноту;
3) паралельно з реалізацією дослідницької програми відбувається одночасне навчання і виховання вчених, підвищення їх наукової кваліфікації (зокрема, шляхом навчання
в аспірантурі, підготовки і захисту кандидатських і доктор170 Полищук В.И. Научная школа. URL: http://terme.ru/termin/nauchnajashkola.html.
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ських дисертацій, участі в експериментальній роботі та реалізації наукових проектів). Виховна функція фактично є
первинним завданням такої школи, яка є місцем спілкування вчителя з учнями, які таким чином долучалися до наукових традицій, ідей вчителя та його методів дослідження;
4) інтеграція учасників відбувається на основі спільних
духовних та соціальних цінностей, які проявляються в мотивації наукової діяльності: моральний етос, що характеризує
соціально-психологічний клімат і міжособистісні відносини
між вченими і керівником школи; особливий стиль наукового мислення, що спонукає до творчості. При цьому горизонтальна координація та неформальні контакти домінують
над відносинами формальної субординації (вертикальними
зв’язками).
5) створено умови для вільного виявлення індивідуальних
здібностей і творчого зростання кожного учасника школи.
Водночас в умовах різкого підвищення динаміки сучасних
наукових комунікацій (зокрема, через Інтернет), регіональна дивергенція послідовників певних наукових ідей, їх роль
у загальній динаміці науки втрачають значущість.
У філософію науки проблематика наукових шкіл була введена постпозитивізмом, що ставив за мету розкрити взаємо
зв’язок соціокультурних і гносеологічних аспектів наукового
пізнання. Дане поняття було розвинене американським
істориком науки Т. Куном, який у своїй відомій праці
«Структура наукових революцій» запропонував розглядати
науку не просто як сукупність знань, а насамперед як діяльність наукових колективів, члени яких поділяють загальну
парадигму (сукупність фундаментальних теорій, законів і
зразків рішень проблем). «Парадигма – це те, що об’єднує
членів наукового співтовариства, і навпаки, наукове співтовариство утворюють люди, які визнають парадигму»171.
Члени такої спільноти мають певну наукову спеціальність,
отримали схожу освіту та професійні навички. На думку
171

Кун Т. Структура научных революций. Москва: Прогресс, 1977. С. 229.
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Т. Куна, більшість дослідників одразу визначаються зі своєю
приналежністю до певної наукової спільноти, члени якої
дотримуються певної парадигми. Без віри у конкретну парадигму вчений залишається поза межами наукової спільноти.
До недоліків таких організованих груп у науці Т. Кун відносить те, що через зосередження уваги на різних предметах
дослідження професійні комунікації між окремими науковими групами іноді ускладнені; результатом чого є непорозуміння, що у подальшому може призвести до значних і насамперед непередбачуваних розбіжностей172.
Що стосується безпосередньо наукових шкіл, то Т. Кун
визнав їх невластивим «нормальній» науці, представники
якої працюють в межах єдиної парадигми як загальноприйнятого зразка вирішення проблем, створених природою.
Розквіт шкіл, у тому числі національних, свідчить про відхилення від парадигмального розвитку, про незрілість науки
та її кризовий стан.
Якщо ж відмовитися від такого підходу і почати аналіз
реальної наукової спільноти у всьому різноманітті її великих
інтелектуальних центрів, якими стають школи-напрями з
власними дослідницькими програмами, то відкривається
перспектива по-новому інтерпретувати проблему єдності цієї
спільноти. Формула «скільки шкіл, стільки істин» співзвучна
анархічній теорії знання, розробленій П. Фейєрабендом173.
У реальному історичному процесі розпад наукової спільноти на школи та їх постійне протистояння свідчать не про
розщеплення предметно-логічної основи науки, а про її безперервне творення шляхом взаємодії (конфлікту, перетину,
синтезу) різних течій наукових підходів. Історичний досвід
свідчить, що розвиток національних шкіл, які у рамках
парадигмальної концепції розглядаються як ознаки кризової ситуації в науці, веде до принципово важливих досягнень, що стосуються не окремих приватних завдань (за терКун Т. Цит. работа. С. 231.
Feyerabend Р. Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of
Knowledge. New Left Books, 1975. 413 р.
172
173
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мінологією Т. Куна – «головоломок»), а всього корпусу наукового знання, його фундаментальних принципів. Кожна
школа, пропонуючи свої напрацювання, збагачує цей корпус,
зміцнює, а не руйнує його єдність, яка в науці утримується
лише завдяки напруженій динамічній рівновазі протиборчих сил.
За різноманіттям шкіл, якщо вони тільки є істинно науковими, слід шукати деякі механізми, завдяки яким відбувається консолідація знань, які зберігали цінність безвідносно
до програмних установок цих шкіл. Як би школи не розходилися між собою, ефектом їх зіткнень є загальнозначущі
результати. Оскільки загальна значущість у даному випадку
не піддається поясненню з позицій вчення про парадигму, то
вона повинна мати інші предметно-логічні підстави. Ними є
структури категоріального апарату наукового мислення, що
розвиваються. Саме цей апарат є консолідаційною засадою
діяльності всіх, хто досліджує даний предмет у конкретну
історичну епоху, незалежно від належності до школи або
напряму. На відміну від шкіл, категоріальний апарат не
несе на собі ознак національних відмінностей. Він є загальним надбанням. Можна назвати імена творців гіпотез і теорій, лідерів шкіл і течій, але категорії науки, подібно до
граматичних категорій, не мають індивідуальних авторів.
Категоріальний апарат науки має інтернаціональний
характер, що є результатом зусиль дослідників, які сформувалися і працюють у різних національно-культурних ареалах. Інтегрування різних підходів у єдиний науково-категоріальний апарат дає змогу глибше зануритися у незвідане,
сформувати об’єктивнішу картину реальності. Кожна з великих національних шкіл додає цьому апарату нову грань,
сприяючи подальшим категоріальним зрушенням у загальному складі мислення174.
174 Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г.
Психология науки: Учеб. пособие. Москва: Московский психологосоциальный ин-т Флинта, 1998. С. 115.
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Роль наукового співтовариства в процесі розвитку науки
зводиться до такого:
1) представники цієї спільноти єдині в розумінні цілей
науки і завдань своєї дисциплінарної галузі. Тим самим
вони впорядковують систему уявлень про предмет і розвиток
тієї чи іншої науки;
2) для них характерний універсалізм, за якого вчені в
своїх дослідженнях і в оцінці доробку своїх колег керуються
загальними критеріями і правилами обґрунтованості й доказовості знання;
3) поняття наукового співтовариства фіксує колективний
характер накопичення знання. Воно виступає від імені
колективного суб’єкта пізнання, дає узгоджену оцінку результатів пізнавальної діяльності, створює і підтримує систему
внутрішніх норм та ідеалів – так званий етос науки. Вчений
може бути зрозумілий і сприйнятий як вчений тільки в його
приналежності до певного наукового співтовариства. Тому
всередині цієї спільноти високо оцінюється комунікація між
ученими, що спирається на ціннісно-оціночні критерії їх
діяльності;
4) всі члени наукового співтовариства дотримуються певної парадигми – моделі (зразка) постановки і вирішення
наукових проблем. Самі вчені вважають за краще частіше
говорити не про парадигму, а про теорію або безліч теорій175.
Як відзначають сучасні дослідники, «наукове співтовариство є не єдиною структурою, а радше «гранульованим середовищем». Все істотне для розвитку наукового знання відбувається всередині «гранули» – згуртованої наукової групи,
яка спільними зусиллями створює новий елемент знання, а
потім в боротьбі й компромісах з іншими аналогічними групами його утверджує176. Виробляється специфічний науко175 Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации: Учеб. пособие
для вузов. Москва: Приор, 2001. С. 403-404.
176 Мирская Е.З. Социология науки в 80-е годы. Социальная динамика
науки. Москва: Аспект-Пресс, 1996. С. 31.
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вий сленг, набір стереотипів, інтерпретацій. В результаті
цього процесу наукова група самоідентифікується і утверджується в науковому співтоваристві177.
Класифікувати наукові школи можна за такими крите
ріями:
1) за засновником (індивід чи колектив);
2) за місцем створення (прив’язка до конкретного географічного місця: Оксфордська, Чиказька, Люблінська школи);
3) за методологією;
4) за рівнем: місцева, національна, міжнародна.
Виділяють такі рівні наукового співтовариства: 1) національне, що існує в межах однієї держави; 2) дисциплінарне,
обмежене рамками певної галузі знання (наприклад, спільнота фізиків), 3) наукові школи, 4) наукові установи, 5) неформалізовані наукові колективи. Вони є носіями певних парадигм, дослідницьких програм, методологічних установок178.
Основні характеристики наукової спільноти: а) цілковитий консенсус стосовно цілей науки і завдань своєї дисциплінарної галузі; б) універсалізм, коли вчені в своїх дослідженнях і оцінках керуються загальними критеріями, правилами
обґрунтованості й доказовості знань; в) колективний характер накопичення знання, заснований на системі внутрішніх
норм та ідеалів (етос науки); г) прихильність до певної парадигми – моделі (зразка) постановки і вирішення наукових
проблем.
За критерієм наявності школи дослідників можна поділити на три групи: 1) індивідуалісти, які самостійно проводили
свої дослідження; 2) батьки-засновники, які сформували
навколо себе колектив науковців, котрі поглиблювали і
поширювали їх ідеї; 3) куратори, які групують навколо себе
однодумців лише у певний період своєї творчості щодо певного напряму наукової розвідки, решту частину свого життя
займаються власною проблематикою.
Лешкевич Т.Г. Цит. праця. С. 404.
Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия науки и техники: тематический словарь справочник: Учеб. пособие. Орёл: ОГУ, 2010. С. 31.
177
178
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Наукова школа проходить у процесі свого розвитку стадії
виникнення, розквіту, кризи і розпаду. При цьому не кожна
школа може лідирувати у перспективному напрямі досліджень. Можливі ситуації, коли програма, що є основою для
згуртування школи в особливе ціле, себе вичерпала, але
вчені й надалі продовжують дотримуватися її, у результаті
чого школа стає перепоною на шляху дослідження проблематики, в якій вона раніше була успішною.
Зазвичай наукова школа є не результатом цілеспрямованого процесу, а радше побічним продуктом успішної діяльності наукових працівників у межах певної наукової організації. У Радянському Союзі поняття «наукова школа» було
введено в наукознавство в другій половині ХХ ст. у зв’язку з
актуалізацією проблеми дослідження науки як соціального
інституту. В 1970-і роки М. Ярошевським була розроблена
стратегія вивчення наукових шкіл. Послуговуючись напрацюваннями Т. Куна, І. Лакатоса та на основі аналізу історико-наукового матеріалу, він сформулював принцип трьохаспектності наукової діяльності, а також запропонував програмно-рольовий підхід до дослідження наукових шкіл179.
На думку М. Ярошевського, наукова школа як соціальнопрофесійна група консолідувалася навколо певної науководослідницької програми, що включала три взаємопов’язані
елементи – предметно-логічний, соціально-науковий та особистісно-психологічний.
Якщо у Радянському Союзі визнавалися лише наукові
школи – колективи вчених, які представляли різні покоління дослідників, чия діяльність мала визначальне значення
для подальшого розвитку науки, то на Заході в якості інноваційної форми наукового співробітництва визнавалися
«незримі коледжі» (invisible college), ідентифікація яких відбувалася за допомогою нових методів наукового аналізу.
179 Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа. Школы в
науке / Отв. ред.: С.Р. Микулинский и др. Москва: Наука, 1977. С. 265-274.
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Зазначимо, що у радянській науці дослідження й виділення неформальних наукових організаційних структур здійснювалися «знизу» і постфактум, коли вагомий внесок певної
спільноти у розвиток науки ставав очевидним180. На Заході
ж дослідження й ідентифікація наукових шкіл відбувалися
«зверху», коли за об’єктивними критеріями за допомогою
аналізу оперативних комунікацій серед учених певної сфери
досліджень виявлялися найбільш продуктивні й «щільні»
групи вчених. У результаті в центрі уваги опинялися наукові неформальні комунікативні об’єднання та структура дисциплін, а не безпосередньо соціальний процес виробництва
знання у науковій школі.
Одним із перших прикладів «незримого коледжу» був
створений у 1640-1650-х роках клуб англійських натурфілософів та інтелектуалів, що у подальшому став основою для
формування Лондонської королівської спільноти – аналога
академії наук у Великобританії. Члени клубу послуговувалися методами емпіризму, запропонованого Ф. Беконом, для
отримання нових знань, у тому числі шляхом експериментів.
Хоча ще з кінця Середньовіччя була сформована так звана
«Республіка вчених» – спільноти вчених і / або просто інтелектуалів, в яких відбувався обмін думками. Її прикладом є
співтовариство астрономів, математиків і натурфілософів в
Європі XVI ст.: Й. Кеплер, Г.Й. фон Ретик і Т. Браге регулярно листувалися, обмінювалися книгами, на полях яких залишали короткі нотатки – маргіналії. Безпосереднім попередником «незримої колегії» вважається гурток «гартлібіанців», що сформувався в 1630-і роки навколо німецького соціального реформатора С. Гартліба.
Термін «незримий коледж» продовжує використовуватися
в сучасних англомовних публікаціях для позначення вільної
Проценко Л.Г. Стратегии исследования неформальных научных сообществ: «невидимые колледжи» vs научные школы. Известия Уральского
федерального университета. Сер. 1 Проблемы образования, науки и
культуры. 2015. № 3 (141). С. 160.
180
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передачі думки і технічної експертизи без посередництва
будь-яких організацій або інституцій181.
Будь-який «незримий коледж» має багато спільного із
механізмом старовинних гільдій, однак не дає своїм учасникам формального визнання: зокрема, не видає дипломів,
визнаних у наукових, технічних і бюрократичних колах. Це
спроба професіоналів і фахівців, недержавних акторів обійти
бюрократичні перепони або фінансові перешкоди через
неформальні канали комунікації та сформувати групи однодумців для кооперації зусиль.
Термін «незримі коледжі» у науковий обіг ввів Д. Бернал182,
а в подальшому був розроблений Д. Прайсом183 у контексті
розвитку досліджень наукових комунікацій «переднього
краю науки» – своєрідної прикордонної зони між відомим і
невідомим, перебування в якій надає особливого характеру
взаєминам між дослідниками, оцінці й засобам обробки
наукового знання, незважаючи на те, що на передовій діють
як норми дисциплінарно оформленої науки, так і ексклюзивні міждисциплінарні проекти.
Д. Прайс вважає, що ці групи виникають в силу внутрішньої потреби вчених в спілкуванні з колегами, які розробляють одні й ті ж або схожі проблеми в різних організаційних
структурах і є основним типом бойових одиниць науки на
передньому краї пізнання. Він стверджував, що поява
«незримих коледжів» є лише логічним розширенням давно
відомого принципу школи: великий вчений зі своєю командою перспективних учнів184.
«Незримий коледж» характерний для вторинного, екстенсивного періоду зростання наукового знання, оскільки
181 Lomas R. The Invisible College: The Royal Society, Freemasonry and the
birth of modern science. London: Headline Book Publishing, 2002. 384 р.
182 Bernal D. The social function of science. London: Faber & Faber, 2010.
530 р.
183 Price D.J. de Solla. Little Science, Big Science...and Beyond. New York:
Columbia Univ Prю, 1963. 301 р.
184 Школы в науке / под ред. Р.С. Микулинского, М.Г. Ярошевского,
Г. Кребера, Г. Штейнера. Москва: Наука, 1977. С. 122.
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об’єднує вчених, орієнтованих на вирішення сукупності
взаємопов’язаних проблем, лише після того, як у надрах
невеликої групи складеться програма досліджень і будуть
отримані вирішальні результати. Прийнято виділяти у його
структурі продуктивне «ядро», яке згодом обростає безліччю
авторів, що лише репродукують у своїх публікаціях його
новаторські ідеї.
На думку Е. Мирського, «на передньому краї організація
знання задається не станом дисциплінарної системи, а відображає іншу функцію знання – інтелектуальне забезпечення досліджень, прагматика яких, у свою чергу, визначається
тими ширшими галузями наукової та / або практичної діяльності, в які включені дослідження»185.
Роботи Д. Прайса показали, що на передньому краї досліджень взаємовідносини між ученими визначаються не так
дисциплінарної системою, скільки системою оперативних
комунікацій, що не може бути забезпечено лише формальними засобами їх організації. «В основі уявлень про «незримий
коледж» лежить та обставина, що в кожному з найбільш
активних і конкурентних наукових напрямів є особлива «
внутрішня група»186, члени якої перебувають у прямому контакті між собою, роблячи вагомий внесок у цей напрям не
тільки на національному, а й на міжнародному рівні187.
Члени групи встановлюють інформаційний зв’язок між окремими дослідницькими центрами, що не має публічного
характеру, обмінюються документами та співпрацюють при
проведенні досліджень. Завдяки цьому формується певне
ядро, що об’єднує усіх, хто виявив певний інтерес до певного
напряму досліджень. Така мережева структура дає змогу
контролювати виділення як фінансових, так і технічних
185 Мирский Э.М. Наука как социальный институт. Основы философии
науки. Москва, 2005. С. 335.
186 Price D.J. de Solla. Little science, big science. Р.75.
187 Brunn S.D., O’Lear S.R. Research and communication in the «invisible
college» of the Human Dimensions of Global Change. Global Environmental
Change. 1999. № 9. P. 285-301.
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ресурсів як на місцевому, так і загальнонаціональну рівнях.
Іншими словами, йдеться про певне неформальне об’єднання
дослідників, що концентрує інтелектуальні, адміністративні
та фінансові ресурси.
Наступним кроком, за Д. Прайсом, є неминуча інституціоналізація наукової школи, що підтверджується сучасними
дослідженнями188. «Незримі коледжі» схильні об’єднуватися
навколо нового журналу або журналів, де публікується доробок дослідників, які пропонують інноваційні підходи, що не
завжди знаходять розуміння з боку старших колег, які редагують і визначають редакційну політику вже відомих наукових видань. Таким чином, заснування власного журналу є
набагато простішим способом ознайомити широку громадськість із своїми напрацюваннями, ніж намагання опублікуватися у традиційних виданнях, який з часом стає центром
інституціоналізації неформальної групи дослідників.
Окрім мережевої комунікаційної структури, особливістю
«незримого коледжу» є кластеризація авторів за субпредметами дослідження, при цьому центральний кластер визначається за сильними зв’язками – спільним цитуванням189, співавторством периферія – зі слабкими зв’язками (цитуванням)190.
Інституціоналізації і переходу таких коледжів у «видиму»
форму сприяють і певні соціальні умови, регулярне фінансування, завдяки якому група дослідників стає «видимою» –
збирається у рамках певних організаційних наукових структур зі своїми правилами відбору та регулярними зустрічами.
Крім того, була виявлена тенденція до інституціоналізації
групи за певних умов, а також досить висока залежність
188 Buchet B.S. Electronic publishing and information quality: academic
journals and how the electronic medium changes them: Unpublished doctoral
dissertation / Universitat St. Gallen. 2004. URL: https://bit.ly/2QdwGq2.
189 White H. D., Wellman B., Nazer N. Does citation reflect social structure?
Longitudinal evidence from the «Globenet» interdisciplinary research group.
Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2004.
№ 55. P. 111-126.
190 Zuccala A. Modeling the invisible college. Journal of the American Society
for Information Science and Technology. 2006. Vol. 57 (2). P. 152-168.
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цього процесу від соціальних умов. На думку Б. Кроніна,
«незримий коледж» є нестабільною, недовговічною та дорогою системою, стійкою до інституціоналізації191.
Концепція «незримого коледжу» також розроблялася
Д. Крейн192, яка відштовхувалася від праці Д. Дж. де Соллі
Прайса193 про цитованість праць учених. Інші дослідники
науки віддають перевагу використанню споріднених термінів:
«гносеологічні спільноти»194 або «спільнота практиків»195.
Міжнародну систему організації зв’язків між ученими у «незримому коледжі» досліджували К. Вагнер196 і К. Ширка197.
Якщо порівнювати наукові школи і «незримі коледжі», то
їх спільними характеристиками є: 1) виникнення кооперативних зв’язків між ученими, які сприяють підвищенню
ефективності їх роботи; 2) наявність «сильних» (учитель –
учень) і «слабких» (наукове цитування) зв’язків; 3) метою
науково-дослідницької роботи є досягнення синергетичного
та компліментарного ефектів, що сприяють прискореному
продукуванню нових знань; 4) навчання у ході виконання
практичних завдань, що забезпечує передачу не тільки
явного, а й неявного знання198. Основна відмінність між
ними полягає в організаційному оформленні: якщо наукові
школи утворюються у рамках певних науково-дослідницьких
191 Cronin B. Invisible colleges and information transfer: a review and
commentary with particular reference to the social sciences. Journal of
Documentation. 1982. № 38. P. 212-236.
192 Crane D. Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific
communities. Chicago: The University of Chicago Press, 1972. 224 р.
193 De Solla Price D. J. Networks of Scientific Papers. Science. 1965. Vol. 149
(3683). № 510-515.
194 Haas P. M. Introduction: epistemic communities and international policy
coordination. International Organization. Cambridge Journals. 1992. Vol. 46.
№ 1. Р. 1-35.
195 Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 336 р.
196 Wagner C. S. The New Invisible College: Science for Development. Washington
DC: Brooking Press, 2008. 167 р.
197 Shirky C. Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected
Age. London: Penguin Books Limited, 2010. 256 р.
198 Дежина И.Г., Киселева В.В. Тенденции развития научных школ в
современной России. Москва, 2009.
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установ (університетів, лабораторій, центрів тощо), то «незримі коледжі» є неформальними структурами, що можуть стати
основою для нових дослідницьких організацій.

Міждисциплінарні дослідження взаємозв’язку
права і політики
Дискусії про співвідношення права і політики охоплюють
широкий спектр питань – від належної організації управління до репресивної природи права. На Заході такі обговорення найчастіше зосереджені навколо конституції, конституціоналізму та ролі судової гілки влади. Найбільш відомим
прикладом є дискусії щодо «контрмажоритарної дилеми»199,
яка зберігає свою актуальність для США, Великобританії та
Європейського Союзу. Водночас вона має надзвичайне значення для багатьох молодих демократій, оскільки необхідно
з’ясувати, чи підтримують органи правосуддя ліберальні
демократичні цінності краще, ніж демократичні інститути,
чи таке посилення залежить від низки чинників, включаючи
і те, як судді бачать свою роль? Відповідь на це питання
вимагає глибокого розуміння фактичної поведінки індивідів
та управлінських інститутів. Незважаючи на значний обсяг
досліджень, присвячених аналізу впливу на представництво
різних виборчих систем, державного устрою, політичного
режиму, що дає можливість для розуміння поведінки виборців, досі не зовсім зрозуміло, як саме судді приймають рішення, що можуть мати вирішальний вплив на розвиток суспільства, особливо коли йдеться про тлумачення конституції.
Згідно з концепцією верховенства права судді мають
жорстко слідувати букві й духу законів, що накладає певні
обмеження на їх діяльність. Однак досить часто положення
закону є нечіткими, допускають кілька інтерпретацій, тому
199 Friedman B. The History of the Countermajoritarian Difficulty, Part One:
The Road to Judicial Supremacy. New York University Law review. 1998.
Vol. 73. P. 333-43; Friedman B. The History of the Countermajoritarian
Difficulty, Part Four: Law’s Politics. University of Pensylvania Law Review.
2000. Vol. 148. P. 971-1064.
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сам по собі він не може дати однозначної відповіді. Так, у
США двоє суддів, які безпристрасно застосовують норми
права, можуть прийняти різні рішення. При цьому судді від
Демократичної партії будуть поводити себе по-іншому, ніж
ті, що представляють Республіканську. Тим не менше, щоб
закон суттєво відрізнявся від політики, він повинен обмежувати вплив партійного членства або індивідуальних уподобань суддів. Численні політологічні дослідження припускають, що право мало обмежує політичних акторів та представників судової гілки влади. У найбільш крайніх формах
звернення до права чи методів тлумачення є поясненням ex
post facto. Це політологічне розуміння прийняття правових
рішень суперечить усім заявам про обмежувальний характер
права, яким керуються судді. Іншими словами, судові рішення є утвердженням політичних уподобань суддів, що ховаються за законом, особливо з таких суперечливих питань, як
одностатеві шлюби, аборти, володіння зброєю тощо.
Якщо ж йдеться про молоді демократії, які формуються в
унікальних історичних та політичних умовах, то у кожному
випадку вимагається конкретна відповідь на питання про
ступінь, до якого слід обмежити більшість конституцією,
обсяг компетенції суддів, підстави для притягнення їх до
політичної відповідальності.
Досить перспективними є політологічні дослідження міжнародного права. Вивчення міжнародного права політологами
стикається з низкою проблем, що заважають поясненню та
розумінню: 1) міжнародних правових інститутів (наприклад,
міжнародних судів); 2) міжнародно-правових процесів; 3) правових наслідків застосування міжнародного права. Однак політологам вдалося зробити вагомий внесок у міжнародне право,
зокрема вивчення політичних режимів, аналіз дотримання
прав людини і громадянина, виконання положень договорів та
врегулювання суперечок у міжнародних організаціях200.
200 Meierhenrich J. The study of international law. King G., Schlozman K. L.,
Nie N. The Future of Political Science: 100 Perspectives. New York: Routledge,
2009. Р. 65-68.
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Основна проблема полягає у тому, що відносно незначна
кількість політологів на практиці стикається з міжнародним
правом. Вважається, що її можна вирішити через налагодження взаємовигідної співпраці з юристами-міжнародниками, однак це не завжди дає очікувані результати. Водночас
існує думка, що політологи, які серйозно займаються міжнародним правом, повинні отримати відповідний досвід роботи
в органах міжнародного правосуддя, що є досить складним
завданням.
Слід визнати, що міждисциплінарна підготовка (у сфері
права чи політології) не дає дослідникам міжнародного
права належної підготовки для справжнього розуміння
динаміки цього важливого феномена. Спеціалізація лише в
одній дисципліні до певної міри ускладнює розуміння практики міжнародного права, що проявляється у багатьох провідних наукових дослідженнях у сфері міжнародного права,
проведених політологами, насамперед у працях про діяльність міжнародних спеціальних трибуналів та Міжнародного
кримінального суду. Навіть публікації у провідних журналах хибують на неправильні тлумачення міжнародних
інструментів, нерозуміння процесуального і матеріального
права, а також випадкове посилання на прецедентне право,
що спотворює розуміння міжнародного правосуддя.
Оскільки політологи схильні переносити дослідницькі
питання, зумовлені об’єктом своїх досліджень, у сферу міжнародного права, то багатьом не вдається визначити справді
цікаві питання міжнародного права. Той факт, що дослідницькі проекти з міжнародного права у політології були
засновані на теорії та методах, а не на проблемах, справив
негативний вплив на вчених, які просто повторювали традиційні питання теорії міжнародних відносин у новій сфері
(наприклад, про роль положень неореалізму, неолібералізму
та конструктивізму в обґрунтуванні створення Міжнародного
кримінального суду).
Намагаючись окреслити методологічні відмінності між
правом та політологією в підходах до вивчення міжнародно149
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го права, Р. Кіохейн запропонував розрізняти «інструменталістську оптику» (характерну для політологів, які вивчають
правила, що регулюють спільну практику в міжнародних
відносинах), та «нормативну оптику» (поширену серед юристів-міжнародників, які акцентують увагу на впливі спільних
норм та процесів, за допомогою яких ці норми інтерпре
туються, на державну політику), та виявив недоліки кожного
з них201.
Нині багатьом політологам бракує знань і досвіду, необхідних для глибоких досліджень міжнародного права.
Професійне навчання в юридичних школах є частковим
рішенням, адже лише деякі з них спроможні запропонувати
відповідну підготовку з міжнародного права, оскільки цей
предмет вважається другорядним у професійній освіті юристів. Єдиним способом отримати знання, необхідні для розуміння міжнародного права, є практика, що передує аналізу.
За відсутності взаємодії у прикладній діяльності, наприклад
у ході роботи в міжнародних судах і трибуналах, будь-яке
пояснення вибору, зробленого суддями, залишатиметься
досить обмеженим. І навпаки, будь-яке знання внутрішньої
«кухні» міжнародних судів і трибуналів, не підкріплене
методологією соціальних наук, залишатиметься лише
суб’єктивною оцінкою окремих випадків правосуддя.
Іншими словами, політологія може збагатити вивчення
міжнародного права методологією соціальних наук, що включає, окрім позитивістської політичної економії, багату традицію порівняльного історичного аналізу. Такий внесок мав би
позитивний вплив на вивчення міжнародного права, особливо з урахуванням того, що брак даних з міжнародного права
вимагає створення масштабної бази даних. Політологам
вивчення міжнародного права може відкрити новий підхід –
правовий.
201 Keohane R. O. International Relations and International Law: Interests,
Reputation, Institutions. Proceedings of the Annual Meeting (American Society
of International Law). 1999. Vol. 93. P. 375-379.
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Певне уявлення про сучасне розуміння взаємозв’язку між
правом і політикою та перспективи дослідження у цій сфері
дають назви курсів, що пропонуються студентам Лондонської
школи економіки та політичних наук, яка вважається одним
із світових лідерів у підготовці фахівців-політологів202, розкриває суть сучасних напрямів міждисциплінарних досліджень у цій сфері. Курс «Право і політична думка»203 вивчає
зв’язок між цими феноменами шляхом аналізу таких класичних текстів політичної думки, як «Левіафан» Т. Гоббса,
«Суспільний договір» Ж.-Ж. Руссо, «Роздуми про революцію
у Франції» Е. Берка, «Конституційна теорія» К. Шмідта, «Про
людську поведінку» М. Окшотта, «Право, законодавство та
свобода» Ф. фон Хайєка. Таким чином, розглядаються основні питання політології та юриспруденції, зокрема верховенство права, лібералізм та республіканізм, культурний плюралізм, теорії влади та легітимності, революція та держава,
націоналізм та космополітизм.
Ще один курс – «Право і соціальна теорія»204 фокусується
на визначенні місця закону в сучасних суспільствах. Основна
увага приділяється взаємодії права і простору, оскільки
останнє поняття є малодослідженим і перебуває в центрі
низки поточних дискусій про політику простору, взаємодію
соціуму з природою, глобалізацію, урбанізацію205 тощо. Автор
курсу припускає, що правники по-іншому розуміють простір,
ніж архітектори, містобудівники, географи, чиновники, політики, правозахисні групи чи економісти, коли йдеться про
природне чи штучне середовище206. Більше того, сама спроба
202 QS World University Rankings by Subject 2019. URL: https://bit.ly/34OFJ64.
203 Law and Political Thought. URL: https://bit.ly/34RYGov.
204 Law and Social Theory. URL: https://bit.ly/2Zh9Ba3.
205 Harvey D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution.

London: Verso, 2013. 224 р.
206 Braverman I., Blomley N., Delaney D. The Expanding Spaces of Law:
A Timely Legal Geography. Stanford: Stanford Law Books, 2014. 296 р.;
Resnik J., Curtis D. Representing Justice: Invention, Controversy, and Rights
in City-States and Democratic Courtrooms. Yale: Yale University Press, 2011.
720 р.
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осмислити місце закону в суспільстві тісно пов’язана з особ
ливостями культурної спадщини, яка вже більше не
зобов’язана розкривати усю складність топоса закону, його
наочність та матеріальність. Іншими словами, сучасний
простір не є завжди і скрізь одним і тим же місцем, як вважали Коперник, Галілей, Ньютон, Бекон та Декарт, а чимось
настільки різноманітним, що вимагає пошуку нових рішень
цієї проблеми і відповідно переосмислення місця закону в
суспільстві.
Курс «Право у суспільстві»207 поєднує елементи антропологічної та соціальної теорії, важливі для розуміння права у
суспільстві. У ньому використовуються антропологічні тексти для формування нового підходу до сучасних правових
норм та інститутів208. Він спрямований на документування
правових інститутів та практики як конкретного етнографічного феномена, особливу увагу приділяючи технікам написання і документування, правовому продукуванню осіб та
речей, правовому оформленню інститутів. Автор курсу поєднує абстрактну соціальну історію з конкретним етнографічним методом у вивченні ритуалів, родинних зв’язків, власності та комунікаційних технологій у формальному праві.
В ході навчання студенти розглядають такі теми:
– право, антропологія та виробництво соціального: вступ
до зв’язків між юридичними і антропологічними дослідженнями, дослідження правових концепцій влади, агентства,
соціальної особи та антропологічних моделей суспільства;
– правовий та політичний ритуал: вибрані теоретичні
досліди сучасних правових ритуалів розглядаються на тлі
антропологічних дискусій щодо загальної природи ритуалу;
207 Law in Society: A Joint Course in Law and Anthropology. URL: https://bit.
ly/2rp2sbd.
208 Supiot A., Brown S. Homo Juridicus: On the Anthropological Function of
the Law. London: Verso, 2017. 272 р.; Pottage A., Mundy M. Law, Anthropology,
and the Constitution of the Social: Making Persons and Things. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004. 324 р.
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– письмова владна комунікація: представлення та конструювання соціальних інститутів в управлінні;
– юридичний час та доведення: етнографічний аналіз
наративів, свідчень та доказів у різних правових культурах;
– особа і речі: правові форми персоніфікації та об’єктивації
у системі власності й успадкування з особливим акцентом на
законодавстві, що регулює репродуктивні ресурси;
– правові колективи, сучасні корпорації тощо: етнографія
соціальних і правових конструкцій колективного агентства;
– застосування антропології в праві та політиці: роль
антропології у дискусіях щодо корінних народів, культурної
власності, ресурсів спільного користування та альтернативного вирішення спорів.
Курс «Соціально-правова теорія і практика»209 досліджує
взаємодію між соціальною теорією, методологією та соціально-правовою практикою. Після ознайомлення з літературою
з історії, масштабом і характером доктринальних, реалістичних, критичних і соціально-правового підходів до права курс
зосереджується на основоположних емпіричних дослідженнях права та правових явищ. Зокрема, студенти мають
визначити, як конкретні теоретичні принципи впливають на
вибір методології, методів та підходів до інтерпретації
даних210. Для поглибленого аналізу відбираються емпіричні
дослідження, що аналізують основні правові концепції, такі,
як права, регулювання, доступ до правосуддя, судження,
нейтральність, належна процедура та рівність. При цьому
авторам провідних соціально-правових досліджень пропонують провести майстер-класи для обговорення питань,
пов’язаних із науковою роботою.

Socio-legal Theory and Practice. URL: https://bit.ly/2SiOK4F.
Halliday S., Schmidt P. Conducting Law and Society Research: Reflections
on Methods and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
306 р.
209
210
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Зарубіжний досвід інституціоналізації
політичної науки
На Заході розвиток політології як науки і навчальної дисципліни відбувався переважно на базі юриспруденції. Нині
політологічні дослідження розвиваються у напрямі більш
тісної взаємодії юридичних досліджень із вивченням політичних інститутів. В освітньому ж процесі характерні тенденції до інтеграції політичних і правових дисциплін задля
формування фахівців із широким світоглядом.
Безперечним є той факт, що сучасна політична наука
виникла саме у Сполучених Штатах Америки, а протягом
XX століття саме американська політологічна школа домінувала у цій галузі знання. У цілому становлення американської політичної науки відбувалося на базі політико-філософської і правової (конституційної) думки.
Так, у 1880 році в Колумбійському університеті (при
Інституті права) була створена Академія політичної науки, а
в 1886 році відділ публічного права і юриспруденції
(Department of public law and jurisprudes) був перейменований у відділ політичної науки (Department of political
science). Перші дисертації з політичної науки були переважно з конституційної чи правової історії, що свідчило про
наявність у студентів базової правової освіти211.
Відомий британський вчений Б. Крік зазначає, що основи
політичної науки в США в середині XIX ст. «частково були
закладені для заповнення прогалини в освіті, яка склалася
у результаті занепаду юриспруденції в американських юридичних школах»212. Схожої думки дотримується і Ф. Рідлі: в
Америці саме юриспруденція «стала хрещеною матір’ю політичної науки»213.
The Oxford Handbook of Law and Politics. URL: https://bit.ly/35Ug2Ch.
Crick B. The American science of politics. London: Routledge, 1959. Р. 179.
Ridley F.F. The study of government. London: Alien and Unwin, 1975.
Р. 13.
211
212
213
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У відділі політичних наук при Академії політологія фактично являла собою комбінацію таких дисциплін, як політична філософія, історія, географія, політична економія,
дипломатія, державознавство і теорія права. Після Першої
світової війни американська політична наука структурно
виглядала так:
1) політична теорія / філософія;
2) політичні партії, громадська думка, групи спеціальних
інтересів, політична комунікація (семантика, пропаганда);
3) публічне право (конституційне право і адміністративне
право);
4) державне і муніципальне управління;
5) міжнародні відносини, дипломатія, міжнародна політика, міжнародне право, міжнародні організації;
6) американська державна влада: федеральна, штатна,
місцева;
7) зарубіжна державна влада: порівняльні дослідження;
8) законодавчі органи і законодавство;
9) державна влада і економіка214.
Як бачимо, конституційне, адміністративне та міжнародне право були її невід’ємними складовими. Створення в
1903 році Американської асоціації політичних наук стало
важливим кроком на шляху подальшої інституціоналізації
політичної науки в США. Президентами Асоціації у різні
роки були такі всесвітньо відомі політологи, як Ч. Меріам,
Г. Ласуел, Г. Алмонд, Р. Даль, Д. Істон, С. Ліпсет, С. Гантінг
тон, С. Верба, А. Лейпхарт, Р. Патнем та ін.). Водночас значний внесок у її розвиток зробили вчені-конституціоналісти – Е. Корвін, Ч. Хейнс, Т. Пауел, Р. Кушман, які були її
президентами в період Другої світової війни.
Е. Корвін, зокрема, вважав, що політична наука має давати уявлення про те, якими є справжні обов’язки (цілі) держави і як краще їх досягти215. У 1960-х роках К. Свішер,
214
215

Верченов Л. Н. Политическая наука: национальные школы. С. 11.
The Oxford Handbook of Law and Politics. URL: https://bit.ly/35Ug2Ch.
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Ч. Хайнемен, К. Фрідріх та Ч. Прітчет стали останніми вченими-конституціоналістами, які очолювали Асоціацію.
Нині Асоціація відіграє провідну роль у формуванні
навчально-освітніх програм із політології. Вона об’єднує
понад 15 тисяч членів у 80 країнах світу. Актуальні питання
політичної науки групуються і вивчаються в 44 спеціалізованих комітетах (секціях). Одними із найчисленніших секцій є:
Федералізм та міжурядові зв’язки; Право і суди; Законодавчі
студії; Публічна політика; Політичні організації і партії;
Державне управління; Конфліктні процеси тощо.
Серед найбільш актуальних питань політико-правових
досліджень сучасних американських учених слід виокремити такі: стабільність демократій (С. Хаггард, Р. Кауфман,
Р. Вудбері, Дж. Вільсон); становлення нових демократичних
держав (Л. Даймонд, А. Лейпхардт, Х. Лінц, С. Гантінгтон,
Ф. Шмітер); розвиток громадянського суспільства (Дж. Козн,
Е. Арато, В. Остром); динаміка змін ціннісно-культурних
орієнтацій у політиці в умовах постіндустріального суспільства (Р. Інглхарт, Д. Харісон, С. Гантінгтон); динаміка електоральної активності мас (Р. Патнем, С. Розенстоун, Дж. Сосс,
Дж. Хансен, М. Шудсон); політичні проблеми рас і етнічностей в США (Д. Голдберг, Г. Мейер, С. Стейнберг, Ф. Харіс);
постмодерн і вплив глобалізації (С. Вайт, Д. Гуд, М. Кітінг,
С. Райан, Дж. Гленн, Т. Гордон, Дж. Стігліц); міжнародний
тероризм з точки зору національних інтересів (Д. Коралі,
М. Доган, Дж. Най, С. Гантінгтон); політизація права і юридизація політики як загрози для розвитку демократій
(Дж. Фереджон, К. Клейтон); особливості взаємодії політики
і права (К. Шредер, С. Левінсон); публічне право, вплив
політичних чинників на поведінку суддів (М. Бейлі,
Ф. Мельтзмен, К. Вітінгтон, Р. Келемен, Дж. Кальдейра,
М. Шапіро, М. Бейліс, Р. Пост, Дж. Бас); політичне право як
нове міждисциплінарне вчення (Г. Тарді).
Водночас при вивченні судової практики і публічного
права спостерігається поєднання юридичних досліджень з
аналізом політичних інститутів та процесів. Праці М. Шапіро
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та інших дослідників публічного права підкреслюють справедливість висновку, що без правового аналізу політична
наука втрачає свою пояснювальну і прогностичну здатність,
а правовий аналіз стає занадто формалізованим, якщо він
відірваний від політичної дійсності.
Як академічна дисципліна, політична наука в США
вивчається у двох тисячах коледжах і більш як 100 університетах216 на відділеннях політичної науки (department of
political science – в Єльському, Колумбійському, Стенфорд
ському та ін.) чи політики (публічної політики) (department
of politics – у Вашингтонському університеті; department of
social and public policy – у Гарвардcькому). Такі навчальні
дисципліни, як американська політика, порівняльна політична наука, міжнародна політика, теорія політики, доповнюються вивченням економіки, політичної економіки,
права. Як зазначає Ю. Ірхін, «диплом політолога традиційно
розглядається нарівні з дипломами юриста, економіста чи
соціолога, а в силу універсальності підготовки нерідко має і
свої переваги»217.
У більшості університетів США створена так звана «двохступенева програма» (Dual-Degree Program: J.D./M.A. in
Political Science), яка пропонує студентам вивчати комплексно політичні й правові дисципліни. Так, студентам, які
вивчають політичну науку, задля розширення та підвищення їх професійної компетенції пропонуються для вивчення
такі курси: порівняльні правові системи, право ЕС, міжнародне кримінальне право, міжнародне екологічне право,
міжнародні права людини, адміністративне право, цивільне
право, конституційне право, регулювання політичного процесу тощо. При цьому відсутність у підручнику з управління
і політики розділу, в якому б предметно були викладені юри216 Ирхин Ю.В. Политическая наука в США. Полития. 2004. № 2 (33).
С. 175-199.
217 Верченов Л.Н. Политическая наука: национальные школы. Полити
ческая наука. 2001. № 2. С. 7-54.
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дичні основи діяльності Верховного суду, вважається серйозним недоліком.
Наприклад, у Гарвардському інституті державного управління ім. Дж. Кеннеді студентам-політологам пропонуються
для вивчення такі курси: основи політичної теорії, основи
порівняльної політології, міжнародні конфлікти, якісні й
кількісні методи дослідження, глобалізація і громадянське
суспільство, міжнародні права людини, право і політика,
політика і право в мультикультуральній демократії (роль
права в урядуванні, закон як інструмент вирішення конфліктів, взаємовідносини судів з іншими політичними інститутами); конституціоналізм і принципи демократичного
урядування тощо.
Як зазначено на сайті Єльського університету, однією із
сильних сторін відділу політичної науки є методологічний
плюралізм; студенти і викладачі мають порушувати низку
різних питань, виходячи за рамки субгалузей політичної
науки. Студенти мають освоїти ключові інструменти сучасних досліджень у галузі соціальних наук, включаючи програми з якісної і кількісної методології218.
У США здобутки політико-правових досліджень висвітлюються на сторінках таких політологічних журналів: «American
Journal of Political Science», «American Foreign Policy
Interests», «American Political Science Review», «The Journal
of Public and International Affairs», «Perspectives on politics»,
«Political science and politics», «American Politics Research»,
«The American Review of Public Administration», «Comparative
Political Studies», «International Journal of Politics», «The
Journal of Politics», «The Journal of Political Philosophy»,
«Journal of Theoretical Politics», «Political Analysis», «Journal
of Politics and Law», «Journal of International Law and Politics
(New York University)», «Policy and Law», «Journal of law and
courts», «Law and politics book review», «Journal of Politics and
International Affairs».
218

Yale University. URL: http://www.yale.edu/.
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У Великобританії перші політологічні дослідження базувалися переважно на правовому фундаменті. Англійська
політична наука має багаті історико-філософські традиції,
пов’язані з іменами таких відомих мислителів, як Т. Гоббс,
Дж. Локк, І. Бентам, Г. Спенсер, Дж. Бентам та ін. Їх політико-правові погляди стали теоретичною базою багатьох британських досліджень. Проте у міжвоєнні роки «політична
наука втратила ту наснагу, яку вона до цього черпала
у дослідженні права»219. Лише після Другої світової війни у
країні набуло поширення вивчення політики. Подальший
імпульс до розвитку політична наука отримала після створення в Оксфорді Наффільдського коледжу та появи в
1949 році Асоціації політичних наук (PSA).
Нині членами Асоціації є майже 1100 осіб і ще тисячу
налічує Британська асоціація досліджень міжнародних відносин220. У 1953 році був заснований журнал «Політичні
дослідження» (Political studies), а з 1971 року виходить друком «Британський журнал політичної науки» (British journal
of political science), на сторінках яких висвітлюються актуальні теоретичні й практичні питання британської політичної науки.
На думку Б. Беррі, незважаючи на те, що сучасна політична наука в Британії дедалі більше характеризується фрагментацією, усі її структурні складові тісно переплітаються.
Конституційно-правові питання нині перебувають у центрі
уваги британських учених, які дедалі частіше звертаються
до соціальної справедливості й демократії (Д. Міллер,
Л. Валентіні); конституційного розвитку Британії (В. Богда
нор); державного управління, публічної політики, теорій
раціонального вибору (К. Довдінг, П. Данлеві); публічного
219 Друри Г. Политические институты с точки зрения права. Политическая
наука: новые направления / под ред. Гудина Р., Клингеманна Х.-Д. Москва:
Вече, 1999. С. 234.
220 Barry B. The study of politics as a vocation. The British study of politics in
the twentieth century / Ed. By Hayward J., Barry B., Brown A. Oxford, Oxford
University Press, 1999. Р. 425-467.
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права як важливого інструмента управління, його ролі у підтримці автономії політичної сфери (М. Лафлін).
Праці П. Беркіншоу, Дж. Річардсона та Г. Джена є яскравими прикладами сучасних досліджень у сфері публічного
права, які розглядають основні проблеми адміністративного
права в широких політичних і теоретичних рамках221.
Британські політологічні факультети нині є одними з найбільших у рамках Європейського консорціуму політичних
досліджень222. В усіх університетах викладається політологія, створені відділи (департаменти) політики. Починаючи з
2001 року при Кембриджському університеті діє Форум правової і політичної філософії (Cambridge Forum for Legal and
Political Philosophy) – дослідницька організація, яка займається виявленням нових тенденцій у розвитку сучасної політико-правової думки, обговоренням сучасних концепцій
політико-правового розвитку світу.
В Університетському коледжі Лондона (University College
London, UCL), одному з найпрестижніших навчальних закладів Європи, створена магістерська програма з політичної
науки, яка включає: право, політичну і моральну філософію,
політичну теорію і права людини. Як зазначається на сайті
Коледжу, ця програма – унікальний синтез політики, права,
філософії, що базується на нормативній оцінці публічної
політики як на державному, так і міжнародному рівнях. При
Коледжі діє також Centre For Politics, Law and Society
Seminars223.
У Лондонській школі економіки та політичних наук відділ
державного управління (Government Department) охоплює
практично всі сфери політичних досліджень і представляє
широкий спектр академічних підходів. Студенти можуть
обирати широке коло предметів, серед яких: порівняльна
політика (держави, нації, імперії; демократія і демократизаДрури Г. Политические институты с точки зрения права. С. 236.
Голдсмит М., Грант У. Британская политическая наука в новом тысяче
летии. Политическая наука в Западной Европе. С. 453.
223 London’s global university. URL: http://www.ucl.ac.uk/.
221
222
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ція; теорії і проблеми націоналізму; від імперії до глобалізації); європейська політика (уряд, політика і публічна політика в ЄС; політика та інститути в Європі); політична теорія
(сучасна політична теорія; основні теми в історії політичної
думки); публічна політика (аналіз публічної політики);
публічний (раціональний) вибір і політика; політика економічної політики; грошова політика: фінансування торгівлі224.
У навчальній програмі Йоркського університету практикуються комбіновані програми, які пропонують вивчати
одночасно політику і філософію, математику і фізику. На
магістерській програмі читаються окремі політико-правові
курси. Так, у 2013 році запроваджено курс «Політична і правова теорія: толерантність», метою якого є дати студентам
уявлення про толерантність з історичної, юридичної і філософської точок зору. Поряд із толерантністю студенти мають
можливість дослідити такі фундаментальні питання політичної і правової теорії: «Що таке право і що робить його особливим?», «Які відносини між мораллю і правом?» тощо225.
Еліта Великобританії закінчує Оксфордський університет
за спеціальністю філософія, політика та економіка (ФПЕ,
philosophy, politics and economics). Люди з цією освітою домінують у політиці Великобританії – майже 100 років, з моменту відкриття спеціальності. Факультет ФПЕ в Оксфордському
університеті є чимось більшим, ніж фабрикою політиків та
людей, які оцінюють їх життя. Це дає багатьом із цих громадських діячів спільні зовнішні характеристики: впевнені в
собі, інтернаціоналісти, інтелектуально гнучкі, впевнені у
тому, що малі групи добре освічених, раціональних індивідів
можуть і повинні покращити Великобританію та увесь світ.
ФПЕ в Оксфорді почалося як щось радикальне. В 1920 році,
після революції 1917 року у царській Росії та Першої світової
війни, університет вступив у етап реформ. Зазвичай через
повільні зміни, згідно з офіційною історією, Оксфорд став
224 The London school of economics and political science. URL: https://bit.
ly/35NHMsh.
225 York University. URL: http://www.yorku.ca/web/index.htm.
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цікавитися проблемами, зумовленими політичними безпорядками в Європі та Азії і високим рівнем безробіття у
Великобританії.
Ідея поступово вимальовувалася про ступінь, що пов’я
заний із сучасним світом, а не із середньовічним і класичним, чим раніше займалися вчені Оксфорда. Такий курс, як
стверджували економісти та філософи, дав би випускникам
можливість краще служити Британії та її колоніям. Це
також відкрило б Оксфорд для вступників, що отримали державну освіту, якби скасували традиційну вимогу університетів, що всі студенти мали знати давньогрецьку мову, що
викладалася у приватних школах.
В Оксфорді тоді, як і зараз, класиків переважно називали
«великими», таким чином прихильники того, що згодом
стане ФПЕ, спершу назвали свою концепцію «Великі без греків», а тоді «Великі сучасники».
Спершу реформатори хотіли, щоб новий курс включав
значну наукову складову – те, чого, на думку Д. Каммінгса
та інших критиків ФПЕ, дуже не вистачає, – ступеня, але ця
пропозиція значно випередила час. Замість цього в листопаді 1920 року Оксфорд погодився запропонувати спеціальність ФПЕ, першу в світі. Університетський журнал Oxford
Magazine та викладачі побоювалися, що ФПЕ може виявитися поверховим і непослідовним. Проте перші студенти були
набрані того ж року.
Протягом трьох років вони вивчали всі три предмети:
писали есе на виконання численних тижневих завдань,
часто складали іспити та намагалися зрозуміти теми – від
«Конституційна та політична історія Британії з 1760» до економічної думки А. Сміта та філософії Арістотеля. В 1970 році
програма була дещо полегшена, даючи можливість студентам відмовитися від одного з предметів наприкінці першого
року. Більшість це робила, але не високопоставлена меншість. І для обох груп подвійний характер курсу зберігався.
Спершу для деяких амбіційних студенів ФПЕ в Оксфорді
стала основою політичної кар’єри, так само, як ступінь. Так,
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один із перших студенів Х. Гайтскелл, який був аполітичним, захопився ідеями соціалізму, а через кілька десятиліть
після закінчення університету став лідером Лейбористської
партії. ФПЕ зробили спорадичне залучення викладачів та
студентів до національної політики більш систематичним.
Ця тенденція була особливо очевидною в одному з коледжів – Бейлліол.
Протягом тривалого розквіту соціал-демократії в середині
ХХ ст. деякі з викладачів коледжу Бейлліол насолоджувалися демонстрацією своєї влади. Так, один із викладачів любив,
щоб його лекції переривалися телефонними дзвінками впливових осіб, серед яких був і тодішній прем’єр-міністр, випускник ФПЕ Г. Вільсон. Один з його вчителів відзначав, що
глава уряду в часи студентства настільки досконало вивчав
усе, пов’язане з виборами, що був найкращим фахівцем в
Європі. У ході своєї політичної кар’єри Г. Вільсон виграв
набагато більше парламентських виборів, ніж будь-який
інший британський політик.
ФПЕ досить швидко став популярним курсом, поступаючись за кількістю студентів лише історії. У повоєнні роки
ФПЕ поступово втрачав радикальність. Однією із сильних і
слабких сторін Оксфорда було те, що викладачі мали пріоритет: зміст курсу визначався переважно тим, що хотіли викладати вони. У результаті, досягнувши певного рівня, викладачі ФПЕ ставали консервативними, а навчальна програма
syllabus перестала розвиватися. Наприкінці 1960-х років,
незважаючи на глобальний сплеск протестної політики у
світі, ФПЕ все ще зосереджувався на більш традиційних,
іноді замкнених темах. Економісти були аполітичними, а
питання нерівності не піднімалися. У політології нескінченні лекції видавалися не пов’язаними з поточними кризами.
ФПЕ став технічним курсом про те, як управляти.
Не випадково він став привабливим для видатних політиків та економістів. М. Джей, дочка Дж. Каллагана, вивчала
ФПЕ в Оксфорді у 1957-1961 роках. Разом з нею навчалися
діти чиновників, керівників партій та відомих учених.
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Оскільки ФПЕ став частиною ландшафту Оксфорда, в якому
домінувало прагнення університету підтримати традиції, він
змінив свою початкову меритократичну культуру на більш
династичну.
Протягом 1960-х років почався спротив проти ступеня, що
є забутою і більш осмисленою критикою, ніж сучасні тенденції щодо ФПЕ. Один із тодішніх студентів зазначив, що існує
два рівні: 1) звичайні потенційні політики, які належали до
лейбористських чи консервативних клубів, 2) політичні
активісти і критики ФПЕ.
У 1968 році опубліковано книгу представника лівих
поглядів Т. Пейтмана «Бідність ФПЕ». Він писав, що цей
курс, не проводячи тренування у навчанні, лише очищуючи
до високого ступеня досконалості спроможність писати короткі дилетантські нариси на основі дуже обмежених знань,
став ідеальним навчанням для соціальних інженерів.
Звинувачення Т. Пейтмана повторювалося багатьма сучасними критиками ФПЕ, але його аргумент, що інтелектуальні межі курсу були призначені для цементування та облагородження глибокої структури британської влади, був більш
фундаментальним, і спонукав його до негайних змін у курсі.
Він хотів, щоб ФПЕ включив соціологію, антропологію, мистецтво, аби стати більш гнучким і «відверто підривним»,
«допомагати радикалізації та мобілізації політичної думки
за межами університету».
Проте був період, коли потік студентів зменшився. З 1979
по 1997 рік менше випускників ФПЕ, ніж звичайно, ставали
провідними політичними акторами. Групи оксфордських
випускників продовжували отримувати урядові посади, але
багато з них вивчали й інші предмети, переважно право, і до
них приєднувалася нова еліта, а також юристи з Кембріджа.
Уряди М. Тетчер та Дж. Мейджора були найбільш жорсткими і догматичними та менш етатистськими, ніж їх повоєнні
попередники, а також менше послуговувалися гнучким,
компромісним, орієнтованим на Уайтхол підходом багатьох
випускників ФПЕ Оксфорда.
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У міру ослаблення тетчеризму наприкінці 1980 – на
початку 1990-х років ФПЕ допомагав сформувати наступне,
більш прагматичне покоління британських політиків – і
досяг піку свого впливу, що видається сьогодні недосяжним.
В Оксфорді два відомих брати-лейбористи Девід і
Ед Мілібенд навчалися у відомого економіста Е. Гліна,
який у 1970-1980-х роках був провідним ідеологом лівої
революційної групи, але згодом зайняв позиції соціал-демократа. Зазначимо, що завдяки традиції запрошувати політиків до Оксфорда як учасників семінарів чи доповідачів
ФПЕ одночасно демістифікує політику для студентів та
допомагає партійним діячам знаходити талановиту молодь.
У певному сенсі ФПЕ Оксфорда все ще процвітає.
Кількість заявок від абітурієнтів зростала протягом останнього десятиліття. Однак вплив ФПЕ зменшився: багато
зацікавлених політикою випускників працюють у благодійних фондах, агентствах з надання допомоги, активістських
групах, Світовому банку, ООН. Самі студенти визнають, що
популярність ФПЕ з часом може зменшитися, незважаючи
на те, що протягом останніх десятиліть два десятки інших
університетів Великобританії створили власні курси ФПЕ:
від дещо авантюрної версії у Голдсміті, переобтяженої соціологією, антропологією та культурологією (саме такий курс
хотіли запровадити радикали в 1968 в Оксфорді, але їм це
не вдалося), до більш математичної, технократичної чотирирічної програми у Лондонській школі економіки.
Концепція ФПЕ також поширилася на десятки університетів за кордоном – від США до Південної Африки та Нідер
ландів. Але найближчі еквіваленти ФПЕ Оксфорда давніші: Школа державного управління імені Кеннеді (Kennedy
School of Goverment) у Гарварді, створена під іншим іменем
в 1936 році та Національна школа адміністрації (Ecole
Nationale d’Administration) у Франції, заснована 1945 року.
Як і ФПЕ Оксфорда, обидві намагаються покращити управління, і обидві мають чимало ворогів, оскільки віра в уряд
знижується.
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Деякі дослідники відзначають, що Школа Кеннеді пропонує більше практичного досвіду, більше зацікавлена у політиці, є більш професійною. Акцент робиться на практичних
навичках – публічних виступів, стратегічного управління,
що відсутні у ФПЕ, а менше уваги приділяється етичному
виміру: цінностям і принципам, які мають поширювати
випускники.
Випускники ФПЕ відзначають, що за останні десятиліття
деякі цінності та принципи ФПЕ Оксфорда втрачають своє
значення. Під впливом розвитку викладання економічних
дисциплін у світі курс економіки в Оксфорді стає дедалі більш
математичним, економісти відходять від інших предметів
ФПЕ, а також спостерігається зменшення інтересу викладачів до ФПЕ загалом. Їх дедалі важче переконати в необхідності читати додаткові курси поза рамками їх предметів.
Паралельно ФПЕ в Оксфордському університеті з’являється
більш прагматична альтернатива: завдяки пожертвуванню
Л. Блаватніка нещодавно відкрилася Школа управління
імені Блаватніка, яка пропонує різні курси з державної політики, вбачаючи свою місію в «просвіті лідерів».
У Німеччині розвиток політичної науки відбувався під
значним впливом німецької класичної філософії та юриспруденції. Ця традиція фактично була закладена ще М. Вебером,
праці якого мали переважно міждисциплінарний (філософський, історичний, соціологічний, політико-економічний)
характер. Сучасна німецька політична наука поєднує філософське осмислення держави з дослідженням конституційних і політичних реалій226, наголошуючи на важливості рівноваги між державними і правовими інститутами.
Організаційне оформлення й утвердження політології як
наукової і академічної дисципліни відбулося в 60-х роках
XX ст. Створення у Франкфурті «Інституту соціальних досліджень» (1923 р.), у стінах якого зародилася відома франкфуртська школа, а також відкриття Мюнхенського інституту
226

Верченов Л.Н. Политическая наука: национальные школы. С. 41.
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геополітики (1933 р.) визначили шлях подальшого розвитку
німецької політичної науки. Створення в 1949 році Німецької
вищої школи політики та в 1951 році Німецької асоціації
політичних наук сприяло організаційному оформленню
політології у професійну наукову діяльність.
Як навчальна дисципліна політологія викладається в усіх
університетах. Дослідницький профіль факультетів політичної науки у Німеччині можна згрупувати відповідно до університетів: Аахен (порівняльне управління (Західна Європа
і Північна Америка), теорії демократії і держави, проблема
ставлення до націонал-соціалізму в Німеччині, питання безпеки і міжнародних конфліктів); Вільний університет Берлі
на (основи і витоки політики, внутрішня політика і порівняння систем, економічний аналіз політичних систем та
емпіричний аналіз політики, правий екстремізм); Гумбо
льдтський університет Берліна (порівняльні дослідження
демократії, порівняльний аналіз культури і суспільних
інститутів; політика у сфері урбанізації та інтеграції);
Боннський університет (європейські партійні системи, європейська інтеграція, проблеми сучасної демократії, порівняльне управління); Дрезденський технічний університет
(порівняльне управління, парламентаризм, конституційна і
демократична теорія, історія політичної думки й політичної
культури в США, лібералізм, європейська інтеграція);
Ганноверський (дослідження політичного курсу (публічна
політика, соціальна політика), політичний аналіз соціальних структур, європейські дослідження, проблема націоналсоціалізму в німецькому суспільстві і політиці); Лейпцизький
(історія політичної науки, теорія держави, культура і право,
міжнародні норми); Магдебурзький (права людини, федералізм, партійні дослідження, дослідження проблем миру і
конфліктів); Мангеймський (Мангеймський центр європейських досліджень – один із найбільших університетських
дослідницьких інститутів із суспільних наук, де працюють
понад 40 дослідників. Його дослідницька програма включає:
європейську інтеграцію, теорію міжнародних відносин, ефек167
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тивне і демократичне правління в європейських багаторівневих системах; демократичні інститути; законодавство, розбудова національних держав у посткомуністичній Європі,
емпіричні демократичні теорії, порівняльні соціальні дослідження тощо); Марбурзький (трансформація демократій,
політична участь і пряма демократія, гендерні дослідження); Потсдамський (публічна політика, демократія, громадянське суспільство, аналіз політичного курсу, політичні
інститути) та інші227.
Французька політична наука має історичні витоки в
конституційному праві. Як зазначає Л. Верченов, «з кінця
XIX ст. у французькій науці конституційного права яскраво
простежується процес її політизації: не обмежуючись викладенням норм конституційного права, окремі спеціалісти
намагаються дати більш ширшу картину політичного
життя»228. Політизація конституційного права та проникнення у сферу державознавства соціологічних методів дослідження визначили особливості подальшого розвитку французької політичної науки.
Слід зазначити, що серед науковців, які справили значний
вплив на розвиток французької політичної науки на початку
XX ст., був відомий правознавець Л. Дюгі («Курс конституційного права», 1921-1926 рр.), який вважав, що найкращий спосіб
легітимізувати владу – поставити її на міцну правову основу.
Також М. Оріу, Ж. Бюрдо, М. Дюверже, Ж. Ведель та ін. У процесі інституціоналізації політичної науки як самостійної дисципліни необхідно назвати декілька важливих дат: створення
Французької асоціації політичних наук у 1949 році,
Французького журналу політичної науки в 1951 році, перша
докторська програма в 1956 році та перша кафедра політичних
наук в університеті Париж 1 Пантеон-Сорбонна в 1971 році.
227 Шюттемейер С. Современное состояние политической науки в Германии.
Политическая наука в Западной Европе: монография / ред.: Х.-Д. Клин
геманн, Е.Б. Шестопал; пер. с англ. М. Гурвиц, А. Демчук. Москва: Аспект
Пресс, 2009. С. 198-202.
228 Верченов Л.Н. Политическая наука: национальные школы. С. 48.
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Фактично з 1945 року політична наука у Франції розвивалася на юридичних факультетах і паралельно в інститутах політичних досліджень. У 1954 році загальнонаціональним законом на юридичних факультетах політична наука
вводилась як обов’язковий предмет. Проте на даний момент
існує лише одна окрема кафедра політичної науки – в університеті Париж 1 Пантеон-Сорбонна). Можна стверджувати, що процес інституціоналізації французької політичної
науки ще не завершений. Політична наука продовжує «залишатися залежною від викладання на юридичних факультетах та від статусу дисципліни «загального характеру», яка
націлена на підготовку певної частини французького правлячого класу»229.
Аналізуючи сучасну систему політичної освіти у Франції,
слід зазначити, що вона свідчить про: 1) занепад таких традиційних субдисциплін, як політична філософія, політична
теорія, вивчення політичних інститутів з акцентом на конституційному праві; 2) зростання уваги до вивчення політичної соціології і публічної політики, які стали базовими для
стандартної підготовки політологів; 3) структурну слабкість
таких розділів, як європейські дослідження і міжнародні відносини; 4) виникнення нового напряму політичної науки –
історичної соціології політики, яка відображає інтелектуальну єдність політичної науки та історії230.
У Білорусі нині прослідковується прагнення вчених до
інтеграції політико-правових знань у навчальному і науковому процесах. Як зазначають Л. Титаренко, С. Решетников,
М. Антанович, школа білоруської політичної науки знаходиться ще у процесі становлення, проте вже напрацьована
серйозна теоретична база, сформована система університетської підготовки професійних кадрів231.
229 Блондьо Л., Делоа И. Современное состояние политической науки:
отчет по положению во Франции. С. 154.
230 Там само. С. 159.
231 Титаренко Л., Решетников С., Антанович Н. Политическая наука в
Республике Беларусь. Политичкская наука. 2004. № 2. С. 56.
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У країні функціонують дві професійні організації політологів: Білоруська асоціація політичних наук (БАПН) і
Білоруська академія політичних наук (БілАПН), створені
державні й недержавні аналітичні центри, серед яких найбільш відомі Інститут соціально-політичних досліджень,
основним напрямом якого є наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Президента Республіки Біло
русь і його адміністрації, проведення комплексних дослі
джень соціально-політичного характеру в процесі планування і формування державних програм розвитку.
Як навчальна дисципліна політологія викладається в усіх
вищих навчальних закладах. Центром викладання і підготовки спеціалістів-політологів є кафедра політології Білорусь
кого державного університету, яка була створена в 1991 році.
У 1994 році вона була переведена на юридичний факультет, а
у 1997 році відбувся перший випуск 24 студентів-політологів
із кваліфікацією «політолог-юрист». Як зазначається на сайті
університету, юристу-професіоналу потрібні систематизовані
політичні знання, потрібна політична освіта як необхідний і
важливий компонент будь-якої гуманітарної, і насамперед
юридичної, освіти. Вивчення політології поряд із юридичними дисциплінами створює сприятливі умови для підвищення
політичної культури юристів, необхідної як для правотворчої,
так і правозастосовної діяльності, для прийняття юридично
правильного і політично зваженого рішення232.
На сайті Білоруського державного університету розміщені
також кваліфікаційні характеристики політолога-юриста.
Перелічуються посади, які може обіймати такий спеціаліст в
органах законодавчої, виконавчої, судової влади, а також в
інших державних органах, організаціях і установах.
Випускники-політологи покликані надавати організаційноконсультативну і практичну допомогу органам законодавчої,
виконавчої і місцевої влади, політичним партіям і громадським організаціям, брати участь у підготовці законопроек232

Белорусский государственный университет. URL: http://www.bsu.by/.

170

Розділ 5. Інституціоналізація правової політології…

тів і висновків по них. Політолог-юрист повинен відповідати
таким вимогам:
– бути підготовленим для аналітичної, організаційноуправлінської чи іншої діяльності в органах державного
управління, громадських організаціях та об’єднаннях, які
вимагають вищої політологічної і юридичної освіти;
– володіти глибокими знаннями у сфері політико-юридичних, гуманітарних і соціально-економічних наук, здатністю
науково аналізувати політико-юридичні проблеми і процеси,
вмінням використовувати методи цих наук у різних видах
професійної діяльності, знаходити нестандартні рішення
типових завдань чи вміти розв’язувати нестандартні завдання, знати Конституцію, етичні й правові норми, які регулюють статус людини у суспільстві; розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії; володіти методами правління,
вміти організовувати роботу виконавців, знаходити і приймати управлінські рішення.
Слід зазначити, що спеціалістів із кваліфікацією «політолог-юрист» готують також у Міжнародному гуманітарно-економічному інституті, Білоруському інституті правознавства.
Програма в цих інститутах складена таким чином, аби надати студентам систематизовані теоретичні знання і практичні
навички у сфері обраної спеціальності.
Студенти-політологи ґрунтовно вивчають такі дисципліни
юридичного профілю, як історія держави і права зарубіжних
країн, конституційне право, загальна теорія права, міжнародне публічне право, історія держави і права слов’янських народів, історія держави і права Республіки Білорусь, адміністративне право, державне право зарубіжних країн, історія політичних і правових вчень, організація роботи державного апарату тощо. Серйозна юридична підготовка зумовлена необхідністю відповідати номенклатурі адміністративних посад у державному апараті, що передбачає наявність юридичної освіти233.
Титаренко Л., Решетников С., Антанович Н. Политическая наука в республике Беларусь. С. 39.
233
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Правова політологія в Україні
Важливими складовими процесу інституціоналізації
правової політології в Україні є її перетворення на організовану науково-дослідницьку діяльність, створення професійних асоціацій, відкриття спеціалізованих кафедр,
факультетів для підготовки кваліфікованих кадрів у цій
сфері знання234. Слід розрізняти дві форми інституціоналізації: зовнішню і внутрішню. Процес зовнішньої інституціоналізації передбачає: 1) появу і поширення публікацій,
створення спеціалізованих періодичних видань; 2) включення науки в систему освіти: введення у якості обов’язкового
предмета в навчальні плани, створення у вищих навчальних закладах відділень і кафедр із даної наукової дисципліни; створення спеціалізованих навчальних закладів,
випуск підручників і навчальних посібників, присвоєння
професійних класифікацій і наукових ступенів; 3) створення як національних, так і міжнаціональних співтовариств
та асоціацій, а також різних спеціалізованих наукових
закладів.
Процес внутрішньої інституціоналізації означає формування самосвідомості вчених, удосконалення організаційної
структури науки, розробку ефективних дослідницьких методів і прийомів, формування правил і норм професійної
етики, тобто появу того, що істотно сприяє виробництву і
систематизації знань у даній сфері пізнання235.
Поява правової політології та дедалі зростаюча увага
науковців до неї свідчать, що політична наука в Україні
234 Про становлення вітчизняної політології. Див.: Політична наука в
Україні. 1991-2016: у 2 т. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень
ім. І.Ф. Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова),
д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода; автор предм.
О. Рафальський; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. Київ: Парламентське
видавництво, 2016. Т. 1. 656 с., Т. 2. 704 с.
235 Новикова С. С. Социология: история, основы, институционализация в
России. Этапы развития и институционализации социологии в России.
URL: http://society.polbu.ru/novikova_sociology/ch09_i.html.
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стрімко розвивається, розширюються межі пізнання нею суспільно-політичної дійсності. Так, за останні десятиліття теоретичний фундамент політичної науки значно розширився
за рахунок концептуалізації таких субдисциплін, як практична й порівняльна політологія, кратологія, партологія236,
елітологія237, електоральна політологія, політологія міжнародних відносин, воєнна політологія238, націологія239 тощо.
У політико-правовому ключі студентам викладається порівняльна політологія240. Поряд із цим відбувається активний
розвиток політології як навчальної дисципліни: у вузах створені відповідні кафедри, навчальні плани, з’явилася значна
кількість підручників і посібників, виходять спеціалізовані
журнали, проводяться симпозіуми, семінари, круглі столи,
які формують сучасний політологічний дискурс.
Нині зареєстровано 38 наукових фахових видань, яким
присвоєно категорію В241. Переважна їх більшість видаються
університетами (за винятком збірника наукових праць
«Держава і право», що видається Інститутом держави і права
імені В.М. Корецького НАН України, «Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І.Ф. Кураса НАН України», «Стратегічна панорама» Націо
нального інституту стратегічних досліджень та «Зовнішні
справи», заснованого громадською спілкою «Редакція журналу «Зовнішні справи») і мають багатопрофільний характер: у
236 Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: навчн посібник.
Київ: Арістей, 2006. 432 с.
237 Пірен М. Елітологія. Київ: Талком, 2014. 312 с.
238 Основи загальної та воєнної політології: підручник / Цюрупа М.В.;
Ясинська B.C.; за заг. ред. Телелима В.М. Київ: Кондор-Видавництво,
2013. 512 с.
239 Гринів О. Українська націологія: між світовими війнами. Історичні
нариси. Львів: Світ, 2008. 432 с.
240 Кириченко В., Кириченко Ю., Соколенко Ю. Політико-правова система
України: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 304 с.;
Гелей С. Політико-правові системи світу. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 346 с.; Лісничий В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. Київ: Професіонал, 2004. 336 с.
241 Реєстр наукових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/.
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них також можуть публікуватися статті з економічних, історичних, філософських та юридичних наук.
Відзначимо, що бібліографічні покажчики, видання яких
стало поштовхом для розвитку бібліографічних досліджень
на Заході, на території колишнього Радянського Союзу не
видавалися, а наукові публікації у вітчизняній науковій
періодиці не вносилися до міжнародних бібліографічних баз
даних і відповідно не відображалися в західних покажчиках,
через що проведення бібліографічного аналізу вітчизняної
науки значно ускладнено242. Ця проблема існує і нині.
Зокрема, в Україні відсутні відповідні реферативні бази
даних, і лише кілька журналів індексуються в таких міжнародних базах даних, як Scopus, Web of Science тощо, що унеможливлює створення «когнітивних карт» української науки
і відповідно аналіз розвитку наукових галузей, а також проведення досліджень для виявлення структур, аналогічних
науковим школам.
Окрема складова процесу інституціоналізації політичної
науки і правової політології зокрема – підготовка кадрів
вищої кваліфікації –кандидатів і докторів політичних наук,
які на початку 1990-х років мали змогу захищатися за шістьма спеціальностями, у тому чисті: 23.00.01 – Теорія і історія
політичної науки; 23.00.02 – Політичні інститути та процеси;
23.00.03 – Політична культура та ідеологія; 23.00.04 –
Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального
розвитку; 22.00.05 – Соціально-політичні процеси, організація й управління і 22.00.07 – Громадська думка243.
Формуванням та забезпеченням функціонування системи
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з 1994 року займалася Вища атестаційна комісія
Проценко Л.Г. Стратегии исследования неформальных научных сообществ: «невидимые колледжи» vs научные школы. Образование: вызовы
нового времени. 2015. № 3. С. 161.
243 О номенклатуре специальностей научных работников: Постановление
ГКНТ СССР от 4 ноября 1988 р. № 386. Бюллетень ВАК при Совете
Министров СССР. 1989. №3. С. 18.
242
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України (ВАК України), центральний орган виконавчої
влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України, яка
була ліквідована в 2011, а її функції були передані Міністер
ству освіти і науки України.
У 2015 р. науковий ступінь кандидата й доктора політичних наук в Україні можна було здобути в таких галузях, як
«Політичні науки» (спеціальність 23.00.01 – теорія та історія
політичної науки; 23.00.02 – політичні інститути та процеси;
23.00.03 – політична культура та ідеологія; 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство) та
«Національна безпека» (спеціальність 21.01.01 – основи
національної безпеки держави; 21.03.01 – гуманітарна і
політична безпека держави»; 21.03.02 – регіональна безпека
держави; 21.03.03 – геополітика; 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.07.02 – розвідувальна діяльність органів
державної безпеки).
Зазвичай політико-правові дослідження захищаються за
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, змістом якої є дослідження теоретичних і практичних проблем
утворення, легітимізації й функціонування політичних інститутів, джерел, перебігу та наслідків політичних процесів.
Паспорт спеціальності включає такі напрями досліджень:
1. Сутність політичних інститутів, їх різновиди й класифікації.
2. Місце й роль політичних інститутів у політичній системі
суспільства.
3. Способи утворення політичних інститутів, механізми
визначення кола їхніх повноважень.
4. Механізми стримування, контролю та легітимного
позбавлення повноважень політичних інститутів.
5. Проблеми міжінституційної взаємодії.
6. Взаємозалежність типів політичних інститутів та форм
державного правління, політичних режимів та форм державного устрою.
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7. Взаємовплив політичних інститутів та суспільної модернізації.
8. Інститути суспільно-політичного представництва.
9. Головні тенденції розвитку політичних інститутів.
10. Поняття політичної системи, її складових.
11. Формування та трансформування політичної системи.
12. Порівняльна характеристика політичних систем країн
світу.
13. Політичний процес як суспільно-політична взаємодія,
боротьба за владу, застосування влади та вплив на владу.
14. Форми здійснення політичного процесу; специфіка
політичних процесів демократичного суспільства.
15. Суб’єкти політичного процесу.
16. Публічна політика як формування і здійснення суспільного порядку денного.
17. Процес державного урядування; керування, управління та регулювання; множина форм, субординація.
18. Процеси ухвалення і здійснення суспільних рішень.
19. Проблеми громадської участі у політичних процесах.
20. Конфлікт і злагода у політичному процесі.
21. Позасистемні чинники політичного процесу.
22. Участь громадян у визначенні й здійсненні політичних процесів.
23. Порівняльна характеристика політичних інститутів і
процесів країн світу.
24. Особливості аналізу й прогнозування перебігу політичних процесів.
Дещо рідше дисертації захищаються за спеціальністю
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, в рамках якої вивчаються політичні процеси у міжнародному вимірі, зокрема проблеми глобального
розвитку, війни та миру, регіональної інтеграції, глобалізації, зовнішньої політики національних держав, міжнародної
безпеки, діяльності міжнародних організацій, союзів, блоків,
міжнародних конфліктів і шляхів їх розв’язання, транснаціональних корпорацій, засобів міжнародних комунікацій,
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Таблиця 1

Відповідність Переліку наукових спеціальностей
(Перелік 2011) та Переліку галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти
(Перелік 2015)
Перелік 2011
Галузь науки,
Галузь науки,
група
за якою
спеціальностей, присуджується
спеціальність науковий ступінь
23.00.01
Теорія
Політичні,
та історія
історичні
політичної
науки
Шифр

23.00.02

Політичні
інститути
та процеси

Політичні,
соціологічні

23.00.03

Політична
культура
та ідеологія

Політичні

23.00.04

Політичні
проблеми
міжнародних
систем
та глобального
розвитку
23.00.05 Етнополітологія
та етнодержавознавство

Політичні

Політичні

Перелік 2015
Галузь знань Спеціальність

03
Гуманітарні
науки

032
Історія
та археологія

05
Соціальні
та поведінкові
науки
05
Соціальні
та поведінкові
науки

052
Політологія

05
Соціальні
та поведінкові
науки
05
Соціальні
та поведінкові
науки
05
Соціальні
та поведінкові
науки

052
Політологія
054
Соціологія
052
Політологія
052
Політологія

052
Політологія

177

Розділ 5. Інституціоналізація правової політології…

міжнародних громадських і політичних рухів, ролі України
в сучасних міжнародних відносинах.
Основні напрями досліджень: міжнародні відносини та
світова політика: сутність, зміст, види, функції, основні тенденції розвитку; дослідження міжнародних відносин: основні школи та напрями; проблеми війни та миру в теорії міжнародних відносин; геополітика як форма інтерпретації
міжнародних відносин. Концепції Маккіндера та Хаусхофера;
геополітична ситуація у світі після закінчення холодної
війни; геополітична динаміка посткомуністичного світу та
суперечності геополітичного визначення України; Україна у
міжнародних концепціях і стратегіях XX століття; національні інтереси як фундамент міжнародних відносин; проб
лема визначення національних інтересів України; феномен
регіональної інтеграції у сучасному світі; європейська інтеграція – основна тенденція розвитку Європи; Європейський
Союз: інститути, цінності, традиції. Розширення Європей
ського Союзу; Україна в європейських інтеграційних структурах ОБСЄ, Рада Європи. Перспективи членства в Європей
ському Союзі; НАТО як основна структура колективної безпеки на євроатлантичному просторі; глобалізація – основний
напрям розвитку людства. Антиглобалізм; глобальні проблеми сучасності: насильство, хвороби, бідність, екологія; лідери
сучасної міжнародної спільноти. Проблеми глобального
лідерства США; регіональні конфлікти в сучасному світі.
Класифікація. Шляхи розв’язання; Україна як регіональна
держава: інтереси в Центрально-Східній Європі, СНД,
Чорноморському басейні; українсько-російські відносини на
сучасному етапі: проблеми гармонізації; проблеми забезпечення ролі України в «новому світовому порядку»; безпека
України: чинники нестабільності; еволюція політики США
та Заходу щодо України; стан і перспективи української
зовнішньої політики.
У 2000 році Вища атестаційна комісія розширила Перелік
спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на
здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
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присвоєння вчених звань додавши спеціальність 12.00.13
Правові проблеми політичних інститутів і процесів244. Однак
ця спеціальність була виключена в 2005 році245 (з 2014 року
12.00.13 – «Інформаційне право зарубіжних країн, порівняльне законодавство в інформаційній сфері; проблеми гармонізації та імплементації норм правових актів Європейського
Союзу та міжнародного права в інформаційне законодавство
України; правові засади міжнародного співробітництва, міжнародної безпеки та міжнародного правопорядку в інформаційній сфері»).
Перша спроба інтеграції політичного і правового знання
була зроблена у 2000 році шляхом впровадження нової спеціальності 12.00.13 «Правові проблеми політичних інститутів і процесів». Через два роки спеціальність закрили, проте
за цей час було написано і захищено дев’ять кандидатських
дисертацій (І. М. Пижик «Політико-правові проблеми формування соціальної держави в Україні» (2000); В. А. Григор’єв
«Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади
в Україні» (2001); І. В. Гладуняк «Правові проблеми формування політичної системи в Україні на сучасному етапі»(2001);
Л. В. Діденко «Інститут смертної кари в Україні (міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти)» (2001);
Т. І. Француз «Політико-правові проблеми становлення і
розвитку судової влади в незалежній Україні» (2001);
В. В. Кратюк «Громадянське суспільство в Україні: політикоправові аспекти розвитку системи демократичної влади»
(2001); Н. В. Аніщук «Тенденції розвитку інституту конститу244 Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими
проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата
наук і доктора наук, наукових ступенів і присвоєння вчених звань; Наказ
Вищої атестаційної комісії України № 586 від 28.11.2000 https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/en/z0914-00
245 Про затвердження Переліку спеціальностей, якими проводяться захист
дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук,
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань; Наказ Вищої
атестаційної комісії України № 377 від 23.06.2005 https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/en/z0713-05
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ційно-правового статусу жінок в Україні» (2001); Г. В. Іваненко
«Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації» (2002); І. В. Туринський «Проблеми
антимонопольної діяльності в аспекті національної безпеки
України» (2002).
Того ж року дисертантами, які захищалися за спеціальністю 23.00.02, було надано право отримувати ступінь у соціологічних науках. З 2005 року по двох політологічних спеціальностях – 23.00.01 та 23.00.02 – можна отримувати ступінь
в історичних та соціологічних науках.
Нині науковий ступінь з політичних наук можна отримати у таких суміжних спеціальностях: 21.01.01 – основи національної безпеки держави; 21.03.00 – гуманітарна і політична безпека (зокрема, 21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави; 21.03.02 – регіональна безпека держави;
21.03.03 – геополітика); 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.07.02 – розвідувальна діяльність органів державної
безпеки246. Однак жодного стосунку до політології не мають
спеціальності з прикметником «політичний»: 19.00.11 – політична психологія та 12.00.01 – теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових учень.
В Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН
України були захищені такі кандидатські дисертації з політико-правової проблематики: С. Г. Прутько Політико-правові
засади екологічно безпечного розвитку України (23.00.02,
2007); а також докторські: А. І. Кіссе Політико-правові засади
управління етнічним конфліктом (23.00.05, 2006),
С. М. Дерев’янко Політико-правові засади референдумів в
Україні» (2011) – (докторська дисертація «Референдум як
демократичний політичний інститут: світовий досвід і
Україна» за спеціальністю 23.00.02, 2012)
Серед інших праць, що висвітлюють політико-правові
проблеми, слід згадати: О. Г. Гурняк Політико-правові заса246 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей: Наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011
№ 1057. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1133-11.
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ди репресій військовослужбовців в УРСР другої половини
30-х років ХХ століття (12.00.01, 2014), І.В. Каріх Інституційноправові засади політики національної безпеки в гуманітарній сфері (21.01.01, 2018), докторська – Р.В. Губань
Становлення та розвиток адміністративно-територіального
устрою України в ХХ – на початку ХХІ століття (історикоправове дослідження) (12.00.01, 2018)
Політико-правовій проблематиці присвячені окремі підрозділи у дисертаціях І.О. Костирі Сучасні геокультурні
стратегії в політиці трансрегіональної комунікативної взаємодії (докторська, 23.00.03, 2016 п. 4.1. «Політико-правові
засади інтеграційних стратегій у зовнішній політиці
України»), М.М. Гнатюка Політична суб’єктність Європей
ського Союзу (інституційно-нормативні характеристики лісабонської моделі) (23.00.04, 2016).
Також опубліковано чимало статей, присвячених дослідженню політико-правових аспектів національних інтересів247, політичного процесу248, інформаційної сфери249, етно247 Медвідь Ф. Політико-правові засади концепції національних інтересів
України. Політичний менеджмент. 2007. № 6. С. 66-73.
248 Бусленко В.В. Уряд та парламентська опозиція в Чеській Республіці
(політико-правовий аспект взаємодії). Політичне життя. 2018. № 2.
С. 19-24; Волинський А. Стадії політичного процесу. Політико-правові
основи класифікації. Політичний менеджмент. 2004. № 1. С. 41-52;
Доскіч Л. С. Трансформація політико-правових механізмів участі членів
локальних спільнот в процесі адміністративно-територіальної реформи:
польський досвід та українські реалії. Держава і право. Серія Політичні
науки. 2018. Вип. 81. С. 146-158; Забродіна О. В. Політико-правові аспекти
подолання бюрократизму в системі державної служби України. Аспекти
публічного управління. 2015. № 1-2. С. 73-81; Ковальов Д.В., Пономаренко
А.Б. Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції
Української Народної Республіки. Політичне життя. 2018. № 4. С. 11-16;
Костицька І.О. Політико-правова природа представницьких органів влади.
Соціологія права. 2011. № 1; Цокур Є. Політико-правові концепції феномена політичної влади. Право України. 2009. № 11. С. 132-138.
249 Костирєв А. Політико-правові проблеми розбудови системи міжнародної
інформаційної безпеки в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2010. Вип. 21. С. 234-246;
Проскуріна О. Політико-правові аспекти розвитку інформаційного сус
пільства в Україні. Політичний менеджмент. 2006. № 3. С. 62-68.
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політики250, партійної251 і виборчої систем252, правового режиму253 тощо. Українськими вченими досліджуються політикоправові аспекти доробку відомих учених: Т. Гоббса254,
Р. Лащенка255, Ш.-Л. Монтеск’є256, Платона257, І. Франка258,
Бойко С. Міжнародні політико-правові механізми протидії етнократичній політиці і практиці. Політичний менеджмент. 2009. № 4(37). С. 107114; Федун О., Папіш Н. Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні. Грані. 2016. № 19. С. 15-21; Щерба О.
Політико-правові аспекти процедури визначення статусу кримськотатарського народу. Українська національна ідея: реалії та перспективи
розвитку: зб. наук. пр. 2007. Вип. 19. С. 216-221.
251 Співак В.М. Глобалізаційні фактори впливу на функціонування політичних партій: політико-правовий аспект. Порівняльно-правові дослідження. 2009. № 1. С. 179-183.
252 Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми
протидії. Економiчний часопис-XXI. 2011. № 9-10. С. 18-20; Нечаєва Г.
Політико-правові аспекти законодавчого забезпечення виборчого процесу
в сучасній Україні. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні
науки, культурологічні науки. 2019. С. 134-144; Станкевич Б. Політикоправові аспекти виборчих технологій та особливості їх використання в
Україні. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку:
зб. наук. праць. 2008. Вип. 21. С. 161-167.
253 Акуленко В.І. Політико-правові проблеми повернення культурних цінностей між державами СНД. Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук.
пр. 2009. Вип. 15. С. 5-17; Буря К. М. Політико-правовий підхід у дослідженні колізій в сучасних локальних демократіях. Грані. 2017. Т. 20. № 2.
С. 26-31; Ситник О.М. Правова ідеологія як складник механізму державноправового регулювання. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 9-14;
Ярошенко В., Кравченко Р. Політико-правове забезпечення організації та
функціонування інституту власності в Україні. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2008. Вип. 13. С. 94-108.
254 Ковальчук В.Б. Про державний суверенітет і легітимність державної
влади в політико-правовому вченні Томаса Гоббса. Проблеми філософії
права. 2008-2009. Т. VI-VII. С. 172-181.
255 Івасечко О. Політико-правові підстави та шляхи реалізації української
державності у наукових працях Ростислава Лащенка. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. праць. 2008.
Вип. 20. С. 13-17.
256 Терзі О.С., Заставська Л.Ю. Політико-правові погляди Ш. Монтеск’є.
Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 4. С. 110-113.
257 Ковальчук В.Б. Питання легітимності влади в політико-правовому
вченні Платона. Проблеми філософії права. 2004. Т. II. С. 191-203.
258 Медвідь Ф. Політико-правова доктрина Івана Франка. Політичний
менеджмент. 2006. № 6. С. 170-177.
250
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історичних подій259 та документів260. Методологічні аспекти
політико-правових досліджень розкриті у публікаціях
І. Вільчинської261, А. Іванової262, А. Сотник263.
Певна диференціація політичних наук від юридичних
простежується і у групуванні спеціальностей, які вивчаються
у закладах вищої освіти. Так підготовка студенів у вищих
навчальних закладах освіти здійснюється за спеціальністю 052 Політологія, що входить до розділу 05 Соціальні і
поведінкові науки, до яких віднесено економіку, психологію,
соціологію та міжнародні відносини264. До права (08) як до
галузі знань входить власне право (081) та міжнародне
право (082).
Важливим чинником інституціоналізації політології і
правової політології зокрема стало створення науково-дослідницьких, навчальних структур та професійних асоціацій.
Дашутін Г. Політико-правові ідеї та ідеали Київської Русі і періоду феодальної роздробленості посткиївських державних утворень. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2004. Вип. 5. С. 145-151;
Кузовова Н.М. Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у
1865-1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області).
Архіви України. 2012. № 1. С. 145-153; Захарченко П., Лактіонова Н.
Спроба політико-правової оцінки визвольної акції Івана Мазепи. Соціологія
права. 2011. № 1. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/handle/123456789/
39580; Євтушенко О. Політико-правові аспекти державного будівництва
Запорізької Січі. Сучасна українська політика. Політики і політологи
про неї. 2004. Вип. 5. С. 157-164; Ситник О.М., Стрельник О.Л. Політикоправовий аспект політики «українізації» 1920-х років. Наука. Релігія.
Суспільство. 2013. № 2. С. 25-30.
260 Кононенко В. Політико-правові витоки «Договорів та постанов» 1710 р.
Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. Київ: Інститут історії
України НАН України, 2006. Вип. 6. С. 297-322.
261 Вільчинська І.Ю. До проблеми інклюзивних політологічних і правових
досліджень. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 540-546.
262 Іванова А.Ю. Порівняльно-правовий метод як методологічний інструментарій прихильників наукового напряму «політики права». Альманах
права. 2012. Вип. 3. С. 175-178.
263 Сотник А.Л. Евристичний потенціал правової політології в осмисленні
політико-правової дійсності. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 261-264.
264 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: наказ Кабінету міністрів
України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/266-2015-п.
259
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Політологія в Україні почала інституціоналізуватися із здобуттям незалежності на початку 1990-х років, коли було створено більшість науково-дослідних установ та центрів.
У 1991 році у межах Національної академії наук України
засновано Інститут національних відносин та політології
(нині – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса), який займається дослідженням етнонаціональних, міжрелігійних та міжконфесійних, регіональних
відносин, виробленням нових парадигм етнонаціонального
розвитку, розробкою технологій управління в системі політичних і міжетнічних відносин, експертизою законопроектів,
державних і недержавних програм у різних галузях суспільного життя.; в 1992 р. – Національний інститут стратегічних
досліджень як урядовий науково-дослідницький центр політичного та економічного аналізу та прогнозування (з грудня
2002 р. – Національний інститут стратегічних досліджень
при Президентові України), основними завданнями якого
стали організаційне, методичне та наукове супроводження
підготовки проектів щорічних послань Президента України
до Верховної Ради України; наукове обґрунтування, аналіз
та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України; дослідження проблемних питань економічного,
демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України; наукова експертиза
проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів,
державних заходів соціально-політичного спрямування
тощо265. В 1995 році для підготовки професійних управлінців
нової генерації при Кабінеті Міністрів України створено
Інститут державного управління та самоврядування (нині –
Національна академія державного управління при
Президентові України).
265 Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові
України. URL: https://www.niss.gov.ua/pro-institut.
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У перше десятиліття незалежності виникли і певний час
існували низка державних і громадських установ: Київський
інститут політології та соціального управління (1990–1992);
Інститут світової економіки та міжнародних відносин
НАН України (1991–2013); Асоціація молодих українських
політологів та політиків (1992–2002); Інститут посткомуністичного суспільства (1995–1998); Національний інститут
українсько-російських відносин при Раді національної безпеки і оборони (1997–2001); Національний Інститут проблем
міжнародної безпеки 2001–2010); Інститут проблем національної безпеки (2003–2010).
Значний внесок у розвиток політичної науки та правової
політології зокрема, громадянської освіти зробили низка громадських організацій, аналітичних та експертних центрів,
професійних об’єднань: Академія політичних наук, Асоціація
молодих політиків і політологів, Інститут «Республіка»,
Інститут Євроатлантичного співробітництва, Інститут громадянського суспільства, Інститут демократії ім. Пилипа
Орлика, Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій, Інститут політики, Інститут світової політики,
Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу,
Інститут суспільно-економічних досліджень, Інститут трансформації суспільства, Київське представництво Інституту
Кеннана, Київський інститут проблем управління імені
Горшеніна, Київський міжнародний інститут соціології,
Київський центр Інституту Схід-Захід, Київський центр
політичних досліджень і конфліктології, Лабораторія законодавчих ініціатив, Міжнародний інститут порівняльного
аналізу, Міжнародний центр перспективних досліджень,
Центр прикладних політичних досліджень «Пента»,
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень,
Політологічний центр «Генеза», Реанімаційний пакет
реформ, Українська академія політичних наук, Український
інститут публічної політики, Український незалежний центр
політичних досліджень, Український центр економічних і
політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Україн
185

Розділ 5. Інституціоналізація правової політології…

ський центр політичного менеджменту, Фонд «Демократичні
ініціативи», Фонд місцевої демократії, Центр «Гардарика»,
Центр близькосхідних досліджень, Центр дослідження суспільства (CEDOS), Центр міжнародних та порівняльних
досліджень, Центр політико-правових реформ, Центр політичних студій та аналітики, Центр соціальних досліджень
«Софія», Центр соціально-економічних досліджень (CASEУкраїна), Фонд «Європа ХХІ», Школа політичної аналітики
при Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
Одним із провідних науково-дослідних центрів є Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
Як зазначає М. Шаповаленко, Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України лідирують у загальному обсязі
публікацій як у підготовці політологів, так і в дослідницьких
проектах266.
Згідно зі своїм статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні;
координує фундаментальні наукові розробки відповідних
проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних, політичних наук; проводить наукові й
науково-практичні конференції; видає юридичну і політологічну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Офісу Президента
України, Кабінету Міністрів України, судовим органам,
Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування267. Спів
робітники Інституту готують законопроекти, проводять правову експертизу державних рішень, займаються аналітичним забезпеченням суспільних реформ. Пріоритетними
266 Шаповаленко М. Украинская политология: трудности становлення.
Политическая наука. 2004. № 2. С. 238.
267 Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
URL: http://idpnan.org.ua.
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напрямами фундаментальних досліджень Інституту є: проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія,
історія, практика; правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського суспільства та
утвердження і реалізація прав та свобод людини; теоретичні
і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції та
законодавства України; Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: теорія і
практика; правові проблеми політології. Основна увага зосереджена на питаннях становлення правової держави, правової системи України, розвитку політико-правових інститутів.
Інститут видає щорічник «Правова держава», збірник
наукових праць «Держава і право». У 6-томній «Юридичній
енциклопедії» висвітлено актуальні питання політико-правового розвитку України та зарубіжних країн.
При Інституті створено спеціалізовану вчену раду
Д 26.236.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій з політичних наук, у якій були захищені такі кандидатські дисертації: І.А. Гербут Виборча інженерія як інструмент
забезпечення політичної консолідації у демократичному
суспільстві; Д.Ф. Жиган Політико-правові засади застосування політичних технологій у виборчому процесі;
Н.І. Крицкалюк Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник становлення демократії в Україні;
В.М. Тарасюк Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни; В.П. Мироненко
Політико-правові засади формування і діяльності парламентської коаліції (зарубіжний досвід і Україна); докторські – С.А. Асланов Політико-правові засади етнополітичної
стабільності держави в умовах глобальних викликів;
К.Є. Іщейкін Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик (світовий досвід і Україна);
І.В. Кушнарьов Політична корупція (порівняльно-політологічна концептуалізація); А.С. Матвієнко Політико-правові
засади територіальної організації держави (світовий досвід і
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Україна); О.М. Стойко Трансформація політичних інститутів
у сучасних перехідних суспільствах; В.А. Явір Етнополітична
інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі (політико-правовий концепт).
Створення у 2002 році в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України відділу правових проблем політології мало визначальний вплив на зародження
інтересу науковців до правової політології як нової галузі
політичної науки. Відділ зарекомендував себе як провідна
структура у дослідженні політико-правових проблем.
Нині у центрі уваги науковців відділу широкий спектр
питань державно-правового будівництва України та зарубіжних країн: взаємодія держави і громадянського суспільства, процеси, фактори і критерії зовнішньої та внутрішньої
гармонізації законодавства, політико-правові проблеми
влади в Україні, політико-правові виміри глобалізації, правові проблеми врегулювання постглобалізаційних конфліктних ситуацій, політико-правові засади мовної політики,
реформування адміністративно-територіального устрою
України, політико-правові механізми запобігання та протидії ксенофобії в державах ЄС та сусідніх пострадянських
країнах, подолання проявів дискримінації, політико-правові
засади етнокультурної консолідації українського суспільства, правові механізми громадського контролю діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Протягом цих років відділом правових проблем політології були опрацьовані такі актуальні теми науково-дослідних
робіт та видані колективні монографії науковців відділу:
Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні (2005–2006); Політико-правові проблеми
адміністративно-територіальної реформи в Україні (2007–
2008); Правові засади державної етнонаціональної політики
в Україні (2009–2010); Правові механізми врегулювання
етнополітичних конфліктів в Україні (2010); Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-полі188
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тичних перетворень в Україні (2011); Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України
(2011–2012); Правові форми політичної відповідальності:
аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України (2012);
Громадський контроль діяльності органів публічної влади:
політико-правовий аналіз (2013); Політико-правові механізми запобігання ксенофобії та іншим видам дискримінації в
Україні в контексті європейської інтеграції (2013–2014);
Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в
демократичному суспільстві (2014); Етнополітична безпека
України: політико-правові механізми протидії етнополітичної дезінтеграції держави (2015); Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення
Донбасу (2015); Політико-правові засади трансформації партійної системи України (2015–2016); Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів (2018).
Відділ правових проблем політології Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України також активно
займається науково-експертною та законотворчою діяльністю.
Отже, метою діяльності науковців відділу є надання науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення політичної
діяльності, механізмів її правового регулювання, створення
соціально ефективної законодавчої бази, аналізу та передбачення динаміки перебігу політико-правових процесів.
13 липня 2010 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» створено факультет
правової політології і соціології, деканом якого став доктор політичних наук, професор Д. Яковлев. 19 вересня
2016 року в зв’язку з розширенням факультет було перейменовано на факультет психології, політології та соціології268.
Також було прийнято рішення про створення Лабораторії
Факультет психології, політології та соціології. URL: https://bit.
ly/2sWa19K.
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соціологічних та політичних досліджень, де під керівництвом провідних учених студенти проходять практику.
Факультет психології, політології та соціології готує фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Політологія» та «Соціо
логія» для роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, соціальних та політичних інститутах,
міжнародних, міжурядових та неурядових організаціях,
політичних партіях, фондах, політичних та соціальних центрах, лабораторіях, засобах масової інформації.
На факультеті функціонують три кафедри: політичних
теорій, психології та соціології та історії філософії. Кафедра
політичних теорій забезпечує викладання таких дисциплін:
Соціально-політичні процеси; Актуальні проблеми політики
та соціальних відносин; Геополітика; Державна політика
щодо сім’ї та молоді; Етнополітологія; Методика викладання
соціально-політичних дисциплін; Методологія політичних
досліджень; Механізми регіональної політики; Міжнародні
організації в сучасній світовій політиці; Моделі та механізми
політичної влади; Національна безпека в глобалізаційних
умовах; Паритетна демократія; Партійні системи та політичні партії; Політична глобалістика; Політична іміджелогія;
Політична культура; Політичний менеджмент; Політичні
еліти та лідерство; Політичні ідеології політична етика;
Політичні стратегії сучасної України; Політичні технології;
Політконсалтинг і виборчі технології; Політологія; Порів
няльна політологія; Публічне адміністрування; Пріоритети
сучасного світового політичного процесу; Соціальна політика
держави; Соціальні механізми захисту прав людини;
Теоретичні засади виборів в політичному процесі; Теорії і
моделі демократії; Теорія екополітики; Теорія лобізму та
зарубіжний досвід лобіювання; Теорія політичних систем;
Теорія політичного конфлікту; Теорія політичного представництва; Фундаментальні засади політичної теорії;
Кафедра політичних теорій була створена у травні
1994 року, коли в Юридичному інституті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова з метою забезпечення
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комплексного підходу до навчальних програм і наукових
розробок, координації процесу вивчення правознавчих і
соціальних дисциплін (кафедра соціальних теорій)269.
У 1997 році кафедра у повному складі перейшла до Одеської
державної юридичної академії, яка була утворена внаслідок
реорганізації юридичного інституту ОДУ ім. І.І. Мечникова.
На момент створення кафедри до її складу увійшли провідні
спеціалісти з різних галузей соціальних наук, які мали не
лише високий рівень професійної підготовки, а й великий
досвід науково-педагогічної діяльності. Це були історики,
економісти, філософи та юристи: (Л. Кормич, А. Сушко,
П. Валігурський, В. Гаверський, В. Штуца, Ю. Оборотов,
Д. Шелест, В. Багацький, М. Польовий, Л. Діденко, А. Пехник
та ін.).
Від початку своєї діяльності кафедра забезпечувала
викладання широкого спектра навчальних дисциплін – від
політології, соціології, історії України, історії української
культури до економіки, філософії, релігієзнавства та інформатики. Викладання всіх цих дисциплін для студентів-юристів забезпечувало гуманітарно-соціальну складову підготовки майбутніх правознавців. На кафедрі були розроблені та
впроваджені у навчальний процес нові навчальні курси, які
відображали специфіку викладання соціальних дисциплін
для спеціалістів юридичного профілю, дозволили відійти від
стереотипів навчальних програм, відкрили можливості для
творчості викладачів, викликали зацікавленість студентів у
оволодінні знаннями на стику спеціальних і загальнотеоретичних курсів. Нового змісту набули традиційні курси – історія України, політологія, соціологія, в яких акцентувалась
увага на нормативно-правову базу та політико-правові
наслідки дій та рішень.
На базі дисциплін, які забезпечувала кафедра соціальних
теорій спочатку була створена кафедра філософії, потім
кафедри правової інформатики та національної економіки.
269

Кафедра політичних теорій. URL: https://bit.ly/2ZjBUo2.
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При кафедрі були створені дві лабораторії – соціологічних
досліджень та інформаційних технологій, функціонування
яких було спрямоване на підвищення наукового рівня
викладання та пов’язувало теорію з практикою.
В серпні 2016 р. в результаті реорганізації разом з частиною курсів було відокремлено кафедру соціології та психології, а саму кафедру соціальних теорій було перейменовано на
кафедру політичних теорій.
Свого часу декан факультету правової політології і соціології Д. Яковлев зазначав: «Ми прагнемо готувати фахівців,
які вільні від політичної заангажованості, професійно оцінюють події, вміють приймати відповідальні рішення, володіють високими моральними якостями і ґрунтовними правовими знаннями, здатні діяти на благо України та її про
цвітання»270.
Курс «Політологія» в Національному університеті «Одеська
юридична академія» викладається на всіх факультетах і в
обов’язковому порядку для юристів (на факультеті цивільної
та господарської юстиції; судово-адміністративному; факультеті адвокатури; прокуратури і слідства). Метою викладання
навчальної дисципліни «Політологія» є сприяння процесу
політичної соціалізації студентів-юристів, формування у них
демократичної політичної свідомості та надання відповідних
знань із загальних засад та принципів функціонування
політики; засвоєння тих теоретичних конструкцій і закономірностей політичної практики, які можуть бути затребувані
й використані в галузі юриспруденції271.
З огляду на це в процесі вивчення дисципліни «Політологія»
ставляться і вирішуються такі завдання:
1) виявляються найбільш фундаментальні проблеми політичної теорії, пов’язані з питаннями участі населення в політичному житті й формами такої участі, взаємовідносинами
270 Яковлев Д.В. Факультет правової політології і соціології. Національний
університет «Одеська юридична академія». URL: https://bit.ly/378Z8zV.
271 Політологія. Програма курсу. Кафедра соціальних теорій. Одеса, 2013.
26 с.
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держави, права і суспільства, роллю особи в політичному
процесі, природою влади, у тому числі державної, способами
її організації і легітимації;
2) здійснюється порівняльний аналіз політичних систем і
політичних режимів на предмет виявлення умов їх виникнення, їх специфіки і умов їх стабільності (нестабільності),
причому особлива увага приділяється правовим аспектам
виділення і функціонування різних режимів;
3) робиться аналіз структури і функцій окремих інститутів
політичної, державної влади в цілях передусім виявлення
залежностей між конкретно-історичними, політичними, соціокультурними та іншими особливостями країни (регіону) і
тими конкретними моделями інститутів влади, які в цих
умовах виявляться стабільнішими й ефективнішими або,
навпаки, нестабільними і малоефективними;
4) розглядається динамічна складова політики – політичний процес, що розуміється, по-перше, як процес підготовки,
вироблення і ухвалення політичних рішень, по-друге, як
процес трансформації політичних систем, причому особлива
увага приділяється проблематиці політичної модернізації в
контексті загальної, у тому числі культурно-правової, модернізації (для заочників).
З огляду на це слід зазначити, що створення відповідних
наукових і навчальних структур є важливою складовою процесу інституціоналізації правової політології, наочно «демонструє розуміння концептуального поєднання політики і
права та інклюзивність правових і політичних методів,
вимагає і формування відповідних навчальних дисциплін і
навчальних посібників, які забезпечували б їх комплексне
вивчення»272.
Тривалу історію розвитку політико-правових досліджень
має кафедра політології та правознавства Інституту
історії, міжнародних відносин і соціально-політичних
272 Вільчинська І.Ю. До проблеми інклюзивних політологічних і правових
досліджень. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 545.
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наук Львівського національного університету імені
Тараса Шевченка. Як зазначається на сайті інституту,
кафедру було створено як окрему складову ще у 1960-і роки.
Нині ж навчальний процес організовано таким чином, щоб
майбутні фахівці-політологи отримали не тільки ґрунтовні
теоретико-методологічні знання, а й засвоїли практичні
вміння та навички для ефективної роботи у галузі сучасної
політичної системи України273.
Крім того, аналогічні кафедри було створено в 2001 році в
Одеському національному політехнічному університеті
(кафедра політології і права); Рівненському національному
університеті водного транспорту та природокористування
(кафедра політології, соціології та права); у 2002 році в
Дрогобицькому державному педагогічному університеті
імені І. Франка (кафедра правознавства, соціології та політології); Запорізькому національному технічному університеті
(кафедра політології та права); у 2010 році в Луцькому національному технічному університеті (кафедра філософії, політології та права); у 2011 році в Бердянському державному
педагогічному університеті (кафедра політології та правознавства); у 2012 році в Національному університеті харчових технологій (кафедра політології, соціології і права).
Також варто відзначити діяльність Інституту політології та права, створеного у червні 2006 року в Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з
метою забезпечення викладання фундаментальних політико-правових дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері правознавства та політології, але згодом
об’єднаного з факультетом політології та права університету.
Підготовка політологів здійснюється за такими рядом спеціалізаціями: політична освіта; політичний менеджмент; політолог; викладач політології; політичний аналіз; прогнозування та державне управління.
273 Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук
ЛНУ імені Тараса Шевченка. URL: http://istfak.lg.ua/.
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Для закладів вищої освіти характерною тенденцією 2000-х
років було створення при соціально-гуманітарних і філософських факультетах об’єднаних кафедр політології та правознавства (політології та права), спрямованих на комплексне
викладання політологічних і правових дисциплін. Зокрема,
з 2000 року кафедра політології і права функціонує в
Херсонському національному технічному університеті.
Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є: 1) фундаментальні наукові дослідження у галузі теорії та історії політики, права та правового регулювання суспільних відносин;
2) удосконалення сучасної методології та інструментарію
дослідження особливостей викладання суспільних дисциплін; 3) розробка та впровадження систем дистанційного
навчання з політології та права; 4) надання студентам бакалаврського і магістерського рівня знань та формування
практичних навичок щодо використання сучасних методологій політичного аналізу політичних процесів та явищ274.
Паралельно з державними й академічними в Україні
створено чимало недержавних політологічних структур та
аналітичних центрів: Інститут трансформації суспільства,
Лабораторія законодавчих ініціатив, Міжнародний центр
перспективних досліджень, Український центр економічних
і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, Центр
політико-правових реформ, Фонд демократичних ініціатив
імені Ілька Кучеріва тощо. В 2016 році була створена
Академія політичних наук, метою якої є «об’єднання вчених
та інших громадян для цілеспрямованого розвитку політичної науки і гуманітарної освіти, гуманітарних технологій у
суспільно-політичних відносинах, взаємодії координації наукової роботи, обміну досвідом та захист фахових інтересів,
економічних, юридичних, соціальних прав своїх членів»275.

274 Херсонський національний технічний університет. URL: http://kntu.net.
ua/.
275 Історія Академії політичних наук. URL: http://aps-m.org/pro-apn/.
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***
Наукові школи почали формуватися одночасно із зародженням філософії в Античну добу. Під нею зазвичай розуміють групу однодумців, для якої характерна: наявність
наукового лідера, реалізація дослідницької програми; підготовка і виховання вчених; спільність духовних та соціальних
цінностей; вільне виявлення індивідуальних здібностей і
творчого зростання кожного представника школи.
Для західної науки характерне створення «незримих
коледжів» – менш формалізованих організацій науковців,
які прагнуть взаємодіяти для вирішення певних дослідницьких завдань.
Якщо на Заході дискусії про співвідношення права і політики охоплюють широкий спектр питань – від належної
організації управління до репресивної природи права –
і найчастіше зосереджені навколо конституції, конституціоналізму та ролі судової гілки влади, міжнародних відносин,
то в Україні вони насамперед зосереджені на законодавчому
забезпеченні політичних процесів: виборче та партійне законодавство, врегулювання етнічних відносин, конституційна
реформа та вдосконалення системи місцевого самоврядування, демократичні інститути тощо.
Значного прогресу інституціоналізація правової політології досягла у сфері академічної науки, про що свідчить формування наукової школи в Інституті держави і права імені
В. М. Корецького НАН України. Запровадження курсу правової політології у закладах вищої освіти мали певний успіх
у середині 2000-х років, однак внаслідок реформування системи вищої освіти дещо втратило свою актуальність.
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Розділ 6
Політичне право:
проблеми концептуалізації
Сучасні суспільство та держава – багатогранні та складні
за своїми ціннісними установками, принципами, цілями,
завданнями, функціями та інститутами політико-правові
феномени. Вони включають різні сфери взаємин людей, їх
асоціацій, політичних та правових інститутів, соціальних
явищ та економічних процесів. Втім насамперед надзвичайно багатоманітним є саме політичний спектр організації та
функціонування суспільства і держави. Адже на різних історичних етапах розвитку держави, формування політичної,
правової, економічної та інших систем суспільства, державного устрою, генезису та функціонування політичного режиму по-різному вирішуються питання суспільно-політичної
структуризації. Деякі політичні інститути зникають, не
витримуючи випробування часом, інші – народжуються,
треті – відроджуються. Певні прояви суспільно-політичної
життєдіяльності та політико-правової активності людини
відбуваються у сфері функціонування безпосередньої демократії, публічної влади та управління, політичних об’єднань
та громадських рухів, децентралізації та самоорганізації,
територіально-просторового структурування публічно-владних відносин та екстериторіальної діяльності асоціацій і
колективів тощо.
Основи організації та функціонування цих та інших суспільно-політичних інститутів на сучасному етапі праводержавотворення мають прояв у процесах, пов’язаних із станов197
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ленням громадянського суспільства, модернізацією політичної системи, реалізацією та захистом прав людини тощо.
Різноманітні явища, інститути та процеси політичного життя,
форми та вектори його розвитку, глибоке проникнення у
його матерію інноваційних інформаційних, біомедичних,
націобезпекових та інших технологій, у тому числі тих, які
тривалий час формувалися та застосовувалися за межами
політики і права, парадигмальні зрушення у політико-правовій доктрині, гармонізація національних правових систем
із правом наддержавних утворень, насамперед правом
Європейського Союзу, рецепція прогресивних зарубіжних
трендів і практик та прагнення до реанімації і відродження
історичних традицій і форм розв’язання політичних питань,
суперечностей і конфліктів, шляхом надання їм нових смислів і змісту, інші тенденції політичної модернізації політики
та права, суспільства та держави, насамперед, в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції, неодмінно віддзеркалюються на правовій, насамперед конституційній, матерії,
яка, у свою чергу, дедалі набуває політичних обрисів.
Демократичне позитивне право, в тому числі й насамперед
конституційне право, фундаментом якого є природне право в
його сучасному цивілізаційному розумінні, є фактором стабільності, справедливості, загальності своєї регулятивності та
інших надзвичайно необхідних його аксіологічних, онтологічних, функціонально-телеологічних та інших характеристик.
Останні дають змогу внести істотні корективи в структуру і
зміст відповідних юридичних норм, насамперед доктринального характеру. Свідченням тому, зокрема, є виникнення,
формування та стрімкий розвиток філософії права276
276 Варга Ч. Філософія права, теорія права і майбутнє теоретико-правової
думки. Філософія права і загальна теорія права. Додаток до журналу
«Право України». 2012. № 1. С. 117–130; Велика українська юридична
енциклопедія: у 20 т. / НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого,
редкол. вид.: В.Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, С. В. Ківалов та ін., Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Харків: Право,
2016. Філософія права: Т. 2 / ред. кол.: С.І. Максимов, М.В. Костицький,
Ю.М. Оборотов та ін. 2017. 1128 с.; Козловський А.А. Філософія права як
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і соціології права277, у тому числі соціології конституційного
права278.
Відтак право, з одного боку, «отримує» можливість пояснювати сутність, онтологію, аксіологію та інші свої аспекти з
точки зору змістовних філософських дискурсів, концептів,
парадигм, а з іншого – має можливість досліджувати соціальні характеристики, явища і процеси в правовому просторі, що і робить соціологія права. В даному контексті слід
визнати диференціацію феномена права в теоретичному
аспекті надзвичайно необхідною і значущою. Вона дає змогу
показати правовий вимір основних сфер суспільного життя,
що в їхній відносній автономності й системності зможе дати
позитивний результат не тільки системного правового пізсамосвідомість нації. Проблеми філософії права: міжнародний часопис.
2003. Т. 1. С. 12–16; Максимов С.І. Філософія права: сучасні інтерпретації:
вибрані праці: статті, аналітичні огляди, перегляди (2003–2011). 2-ге вид.,
доповн. Харків: Право, 2012. 430 с.; Філософія права / за ред. Д. Фейнберга,
Д. Коулмена; пер. з англ. П. Таращук. Київ: Основи, 2007. 1256 с.;
Циппеліус Р. Філософія права: пiдручник: пер. з нiм.; пiд ред.
Є. М. Причепiя. Київ: Тандем, 2000. 290 с.; Шишко В.В. Філософія права в
системі юридичних наук. Проблеми філософії права: міжнародний часопис.
2003. Т. 1. С. 44–47 та ін.
277 Антонов М. Соціологія права і чиста теорія права: складний
взаємозв’язок. Філософія права і загальна теорія права. Додаток до журналу «Право України»: наук. журн. 2012. № 1. С. 250–256; Музика І.В.
Філософія права та соціологія права: проблема співвідношення. Проблеми
філософії права: міжнародний часопис. 2005. Т. 3: № 1–2. С. 233–237;
Оніщенко Н. Соціологія права як чинник удосконалення право-державотворення в Україні. Віче. 2013. № 5. С. 11–13; Савчук С. В. Юридична
соціологія і філософія права. Проблеми філософії права: міжнародний
часопис. 2003. Т. 1. С. 176–181; Фоварк-Коссон Б. Аргумент порівняльного
права та соціологія права. Філософія порівняльного правознавства:
зб. наук. праць. С. 212–232; Яцина К. С. Соціологія права: деякі аспекти
методології. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 8. С. 160–
168 та ін.
278 Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання).
Право України. 2010. № 11. С. 66–75; Джунь В. Цивілізаційна парадигма
соціології конституційного права. Право України. 2012. № 7. С. 151–160;
Джунь В.В. Соціологія конституційного права: монографія. Київ: Ін Юре,
2015. Кн. 1: Теоретико-методологічні основи. 384 с.; Джунь В.В. Соціологія
конституційного права: монографія. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2018. Кн. 2.
Соціокультурні підстави європейського конституціоналізму. 598 с.
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нання, а й посилити функціонально-праксеологічну дієвість
права як загального та універсального регулятора суспільних відносин.
На важливість комплексного методологічного підходу в
процесі дослідження державності звертав увагу видатний
соціолог та правознавець кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Б. Кістяківський. Він доводив, що «питання про сутність державної влади є питанням не державно-правової догматики,
а загального вчення про державу. Вирішити це питання ми
зможемо лише тоді, коли поряд з юридично-догматичними
дослідженнями будуть здійснені історико-політичні, соціологічні, психологічні та філософсько-ідеологічні дослідження, спрямовані на державну владу та її правове відобра
ження»279. Через століття наш сучасник, відомий вітчизняний вчений-правознавець В. Селіванов писав, що «закономірність всесвітнього зв’язку, взаємодії всіх явищ об’єктивного
світу, єдності соціальної, зокрема владної, різноманітності
зумовлює необхідність пошуку і застосування в процесі
дослідження закономірностей владних явищ багатоаспектного, багатовимірного підходів, синтетичного, міждисциплінарного розгляду різних сторін життєдіяльності держави за
допомогою сукупності різних методів та дефініцій, які виробляються різними науками. Міждисциплінарний розгляд
держави та державної влади забезпечує діалектичний і багатовимірний погляд на них. І не тільки в процесі розвитку
держави і влади, формування нового юридичного знання, а і
його реалізації в соціальній практиці. У процесі пізнання
державно-владних явищ, зумовлених низкою об’єктивних та
суб’єктивних чинників, необхідні комплексне застосування
взаємодоповнюючих методів дослідження й оцінки різних
наук, досвіду пізнання і мислення, що був набутий у процесі
їх розвитку, врахування динаміки змін не тільки об’єкта піз279 Кистяковский Б.А. Философия и социология права / Сост., прим., указ.
В. В. Сапова. Санкт-Петербург: РХГИ, 1999. С. 260.
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нання, а й безпосередньо самого суб’єкта, його пізнавальних
потреб і засобів, зокрема методів пізнання»280.
Водночас одна з основних сфер суспільного життя – політична – в правовому вимірі та юридико-теоретичній вираженості поки що залишається недослідженою в усіх її аксіологічних, онтологічних, гносеологічних, функціонально-телеологічних, суб’єктно-об’єктних, інтегративно-комунікативних
та інших аспектах. І якщо такі основні сфери суспільного
життя, як економічна, соціальна, екологічна, певною мірою
теоретично охоплені правом та його галузями (економічна
сфера традиційно регулюється нормами цивільного, господарського, фінансового та податкового права; соціальна –
трудового права, права соціального забезпечення, медичного
права; екологічна – екологічного права), в результаті чого
існують окремі юридичні науки, то природно виникає питання щодо існування правових норм та інститутів, які регулюють політичні відносини та, відповідно, формування відповідної доктринального базису та нормативного утворення –
політичного права.
Концепт політичного права, витоки формування якого
можна знайти насамперед в історії та теорії політичних
вчень і сучасній політології281, знаходить своє підтвердження
Селіванов В. Державна влада як елемент державно упорядженого суспільства в Україні. Право України. 2006. № 9. С. 14–15.
281 Кресіна І. О. До питання про предмет правової політології. Правова
держава: щорічник наук. праць. 2005. Вип. 16. С. 517–525; Кресіна І.О.,
Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації.
Правова держава: щорічник наук. праць. 2014. Вип. 25. С. 291–309;
Кресіна І. Становлення школи правової політології. Право України. 2014.
№ 5. С. 224–235; Кресіна І.О. Правова політологія як новий напрям наукових досліджень. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 13 травня 2009 р.). 2009. 157 с.;
Сотник А.Л. Об’єкт, предмет та функції правової політології як нової галузі політичного знання. Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки.
2013. Вип. 60. С. 520–526; Сотник А.Л. Правова політологія: передумови
становлення та особливості процесу інституціоналізації. Держава і право.
Сер. Юридичні і політичні науки. 2012. Вип. 58. С. 676–682; Сотник А.Л.
До питання про ідейно-теоретичні засади правової політології як нового
напряму наукових досліджень. Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки. 2012. Вип. 56. С. 652–656; Сотник А.Л. Проблематика розвитку
280
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в юридичній літературі. Так, А. Ковлер, відзначаючи кількісне збільшення нормативного масиву та його спеціалізацію, фіксує «демаркаційну лінію його розрізнення як права
держави і правової держави, яка привела до розумної деетатизації конституційного права, в результаті чого з переважно державного права воно стає правом політичним»282.
Аналогічної точки зору дотримувався М. Матузов, який вважав, що «з певною часткою умовності можна говорити про
появу політичного права, а отже, потрібне політологічне
осмислення права». Право, вважав він, «до крайньої межі
політизоване, а багато правових і політичних норм тісно
переплетені, особливо в сфері владно-державної діяльності».
Це, на його думку, «дає підстави стверджувати, що конституційне право значною мірою є політичним правом»283.
Втім із цього питання висловлюються й інші, менш категоричні думки. Так, аналізуючи проблеми співвідношення
фактичної та юридичної конституції, досліджуючи функції
сучасних конституцій, зокрема політичної функції, а також
констатуючи, що конституція «за своїм змістом, значенням,
роллю в суспільному та індивідуальному житті є юридичним
та політичним документом», П. Баранов та В. Шпак також
стверджують, що «політичне право – цілком реальне явище
політичного життя». Втім, на їх думку, «воно не може бути,
природно, зведено до конституційного права. Але в останньому наявна безліч положень, принципів, які в політично розгорнутому, цілісному змісті можуть бути виражені в політичправової політології у вітчизняному й зарубіжному науковому дискурсі.
Держава і право. Сер. Політичні науки. 2015. Вип. 68. С. 3–10; Сотник А.Л.
Місце правової політології серед інших гуманітарних дисциплін. Держава
і право. Сер. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 62. С. 467–472;
Митрофанов І. І. Погляди у майбутнє кримінально-правової політології.
Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали міжнар. наук.практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 9–10 грудня 2016 р.). 2017. С. 219–223
та ін.
282 Ковлер А.И. Антропология права: учебник для вузов. Москва: НОРМА –
ИНФРА–М, 2002. С. 16.
283 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во
Саратовской гос. академии права, 2004. С. 349.
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ному праві». Звідси, вважають вони, «політичне право можна
визначити як сукупність політико-правових норм, що відображають і регулюють колективне й індивідуальне життя
людей щодо узгодження та здійснення спільних інтересів,
цілей та ідеалів, використовуючи при цьому багато засобів,
основним з яких є політична влада»284.
Дана позиція є більш прийнятною та обґрунтованою,
насамперед тому, що, з одного боку, досить чітко вказує на
взаємозв’язок юридичної та політичної діяльності, права,
його джерел та політики, суб’єктів права та політичних акторів тощо. З іншого боку, за такого підходу можна чітко виокремити грані й форми співвідношення та взаємодії політичного та конституційного права, розмежування між ними як у
доктринальному аспекті, так із з точки зору практичної
діяльності, насамперед з точки зору сутнісного, змістовного,
функціонально-телеологічного осмислення таких феноменів, як політична та публічна влада, їх суб’єктів, завдань,
функцій, політичної та конституційно-правової відповідальності тощо.
Акцент на проблемі співвідношення та взаємодії політичного та конституційного права не є випадковим. Адже категорія політики має вихідне значення для характеристики
конституційно-правового регулювання, засвідчуючи тим
самим існування державної влади у суспільстві. Як зазначає
В. Шаповал, «між конституційним правом, передусім конституцією, і політикою наявний сутнісний взаємозв’язок.
Конституція позначає основні напрями політичної діяльності, насамперед діяльності держави, у суспільстві, а дотримання встановлених у ній принципів забезпечує цій діяльності правову визначеність і відповідність»285. У свою чергу,
як зазначає В. Речицький, «конституційна реальність фор284 Баранов П.П., Шпак В.Ю. Политическое право в многообразии своих
определенностей: философский анализ. Философия права. 2007. № 1.
С. 10–12.
285 Шаповал В.М. Феномен конституційного права: монографія. Київ: Ін-т
законодавства Верховної Ради України, 2017. С. 12.
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мується політичною реальністю, а не навпаки»; «політику і
конституційне право можна вважати методологічно відмінними одна від одної процесуальними формами, за допомогою
яких суспільство і держава організовують свої справи»286.
Відтак, за словами В. Шаповала, «політика і конституційне
право знаходяться у сенсуальному симбіозі»287.
Схожої точки зору дотримується і В. Джунь, на думку
якого, «дослідження проблем конституційного правопорядку
неможливе без розуміння політичних реалій. Конституційне
право можна вважати суцільною політикою на мові права.
Методологічне значення здобутків політичної науки у соціології конституційного права зумовлене тим, що буття конституційного правопорядку реалізується через механізми політичного процесу»288
Категорія політики співвіднесена з функціонуванням
вищих органів держави (передусім парламенту, глави держави і уряду), які можуть виступати реальними продуцентами політики. Статус цих органів встановлено в конституції,
у зв’язку з чим правовідносинам за їх участю надається політична якість. Вищі органи держави наділені найбільш значущими повноваженнями і реалізують функції, поєднані за
смислом з категорією політики. Вони можуть приймати або
видавати акти, що діють у межах усієї території держави. Ці
акти об’єктивно набувають певного політичного сенсу, а частина з них має пряме політичне призначення. Виходячи з
цього, В. Шаповал робить висновок, що усі публічно-правові
галузі, включаючи конституційне право, регулюють відносини державного владарювання, тобто суспільні відносини,
пов’язані з організацією та здійсненням влади. Але предметом конституційного права є лише частина цих відносин, а
саме ті з них, що мають політичний характер – державно286 Речицкий В. Политический предмет конституции. Киев: Дух і літера,
2012. С. 109, 387.
287 Шаповал В.М. Цит. праця. С. 13.
288 Джунь В.В. Соціологія конституційного права: монографія. Київ:
Ін Юре, 2015. Кн. 1: Теоретико-методологічні основи. С. 239.
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політичні відносини владарювання. За умов демократичного
суспільства організація і здійснення владарювання не
можуть сприйматися як самоціль або як засіб реалізації
абстрактного державного інтересу. Основоположною метою
конституційно-правового регулювання у модерному світі
визнається закріплення і гарантування прав людини289.
Саме тому аксіомою є те, що сучасне конституційне право
займає провідне місце у системі права будь-якої цивілізованої держави. Своєрідність конституційного права полягає
насамперед у тому, що воно відіграє засадничу та провідну
роль щодо інших галузей права. Це, у свою чергу, визначається відповідним значенням та характером тих суспільних
відносин, на регулювання яких спрямоване конституційне
право як система. Насамперед це відносини, які є основою
суспільного та державного ладу, взаємовідносин особи, суспільства і держави, здійснення публічної влади.
Адже саме конституційне право закріплює сутність, форми
і структуру держави, політичної системи суспільства в цілому та її складових, правовий статус людини, систему органів
державної влади та місцевого самоврядування, а також
загальний механізм їх функціонування. Конституційноправові положення та норми є вихідними для усіх та кожної
з інших галузей права, які розвивають та конкретизують їх
на іншому рівні. Саме тому, що конституція та інші конституційно-правові акти спрямовані на закріплення та регулювання не усіх та не будь-яких суспільних відносин, а лише
тих, які визначають головні, докорінні, якісні засади держави та суспільства, конституційне право виступає як центральна, основоположна та провідна галузь права кожної
окремої країни.
Так, А. Георгіца вважав, що конституційне право доцільно
визначати як «сукупність норм, що регулюють фундаментальні відносини, які складаються в процесі взаємодії індивіда, суспільства та держави, пов’язані із здійсненням
289

Шаповал В.М. Цит. праця. С. 13.
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публічної влади, та які покликані забезпечити і гарантувати
реалізацію і захист основних прав і свобод людини, а також
легітимність цієї влади»290. У даному визначенні доволі
рельєфно підкреслюється функціонально-телеологічна спрямованість конституційного права на врегулювання політичних за своєю природою та змістом суспільних відносин. Це
ілюструє також позиція А. Автономова, який виходить з того,
що «конституційне (державне) право – це галузь права, до
сфери регулювання якої входять політичні відносини в рамках однієї країни»291.
Ще чіткіше прослідковується політична навантаженість
конституційного права у позиції білоруського правознавця
М. Чудакова, який вважає, що «конституційне право будьякої країни – це основна галузь права держави, що являє
собою сукупність юридичних норм, що закріплюють політичну систему суспільства, економічну систему держави, форму
правління, форму державного устрою, правовий статус особи,
виборче право, виборчу систему, політичний режим та інші
важливі інститути даної держави»292.
Вітчизняний вчений-конституціоналіст О. Фрицький вважав, що конституційне право – це «основна галузь національного права, яка являє собою сукупність конституційних
норм, які регулюють політико-правові суспільні відносини,
пов’язані з взаємовідносинами особи з державою, реаліза
цією народного волевиявлення, організацією та здійсненням
державної влади та місцевого самоврядування, закріпленням соціально-економічних основ владарювання, а також з
визначенням територіальної організації держави»293.
290 Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: підручник.
Тернопіль: Астон, 2003. С. 14.
291 Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран: учебн. Москва: ТК Велби; Проспект, 2006. С. 9.
292 Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран: учеб. пособ. Минск: Новое знание, 2001. С. 14.
293 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: підруч. Київ: Юрінком
Інтер, 2002. С. 16.
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На думку В. Погорілка та В. Федоренка, конституційне
право – це «провідна галузь національного права, норми
якої визначають та регулюють політичні та інші важливі
суспільні відносини в економічній, соціальній, культурній
(духовній) та інших сферах життя та діяльності суспільства
та держави»294.
В. Шаповал визначає конституційне право як «сукупність юридичних норм, які регулюють державно-політичні
відносини владарювання». Виходячи із систематизації
конституційного права за інститутами та класифікації
самих інститутів, він пропонує ширше визначення конституційного права, згідно з яким це «сукупність норм, які
містяться в конституції (основному законі) та інших джерелах, що регулюють окремі сторони суспільного буття (певні
«сегменти» політичної та економічної організації суспільства) перш за все у зв’язку з державним владарюванням;
встановлюють основи функціонування державного механізму, включаючи порядок формування, організації і діяльності його ключових ланок (вищих органів держави); визначають територіальну організацію держави і відповідно
влади; фіксують основи правового статусу фізичної особи, її
взаємовідносин з державою»295.
Кожне з наведених вище визначень акцентує увагу на
окремих аспектах і ознаках конституційного права як галузі
права. Цитування цієї «палітри» точок зору щодо визначення поняття конституційного права у контексті дослідження
доктринальних проблем правової політології в цілому та
політичного права зокрема не є випадковим. Адже у багатьох випадках дослідники конституційно-правових інститутів та процесів акцентують увагу на політичній сфері організації та функціонування суспільства та держави. Із цим
294 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України.
Академічний курс: підруч. У 2 т. Т. 1 / За ред. В.Ф. Погорілка. Київ:
Юридична думка, 2006. С. 17.
295 Шаповал В.Н. Сравнительное конституционное право. Киев: ИД
«Княгиня Ольга», 2007. С. 12, 15.
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складно не погодитися. Точка зору, відповідно до якої переважна більшість суспільних відносин, що є предметом консти
туційного права, мають політичний характер, є панівною.
Категорія політики як сфери самого існування державної
влади в суспільстві має засадниче значення для характеристики конституційно-правового (державно-правового) регулювання.
Підтвердженням тому є багатовіковий світовий конституційний досвід. Адже, незважаючи на складний, багатоплановий та громіздкий характер конституційної матерії (правовий статус особи, електоральні та законодавчі процедури
і процеси, організація та функціонування державної влади
та місцевого самоврядування, конституційний контроль
тощо), колосальну джерельну базу, суттєвий вплив конституційних традицій, доктрин, звичаїв тощо, конституційне
право є явищем динамічним, мобільним, яке швидко розвивається, вдосконалюється під впливом як зовнішніх, так і
внутрішніх процесів, котрі відбуваються у сучасних дер
жавах.
На планеті існують понад 200 держав, які відрізняються
одна від одної рівнем економічного розвитку, соціальною
структурою населення, політичною системою, політичними
традиціями та характером духовного життя. Окрім групових
відмінностей, кожній країні притаманні елементи унікальної своєрідності, пов’язані з конкретно-історичними умовами
життя народів. Усі ці відмінності віддзеркалюються в особливостях політичної організації суспільства та держави, а отже,
конституційного права.
Тому, на думку М. Орзіха, соціально-правовий статус конституційного права значно підвищується та ускладнюється у
зв’язку з тенденціями його політологізації, соціалізації, економізації, психологізації, впливу на нього сучасних досягнень інформатики, комп’ютеризації законодавчої діяльності,
дослідницької роботи та навчання, біологізації та екологізації конституційно-правової проблематики при підвищенні
теоретичного та практичного інтересу до законодавчої техні208
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ки та технології державно-правового будівництва, до права
як своєрідного інженерного мистецтва296.
На наявність тенденції політологізації громадянського
суспільства та відповідного конституційно-правового регулювання, які кореспондують духовно-культурній та політичній сферам індивідуальної свободи людини, звертає увагу
А. Крусян297. Аналізуючи політичні чинники, які здатні
впливати на діяльність органу-інтерпретатора конституції, а
також на якість тлумачень її положень, І. Сліденко пропонує
розрізняти два різновиди впливу політики на діяльність
органу-інтерпретатора конституції – політизацію та політологізацію, причому остання, на його думку, є позитивним
моментом. Політизація розглядається ним з точки зору її
поділу на загальну та однобічну. Остання є вкрай негативним явищем, якого потрібно уникати, а загальну зводити до
мінімально можливого рівня. Небезпека політизації тлумачення конституції зводиться ним до наступного: втрачається
імідж суду як незалежного і об’єктивного арбітра; спотво
рюється ідея конституційного контролю; тлумачення такого
роду відзначаються тенденційністю, а також низькою якістю
і суперечливістю. У свою чергу, політологізація, «зважаючи
на дійсний сенс цього терміна, є цілком позитивним явищем
і при потребі цілком можливий її вияв під час тлумачень
Конституції»298. У контексті дослідження актуальних питань
нормопроектної діяльності у конституційному праві
Р. Чорнолуцький також звертає особливу увагу на тенденції
його політологізації299.
296 Орзих М. Конституционное право: отрасль права, законодательства и
юридическая наука. Юридический вестник. 1995. № 3. С. 139.
297 Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореф. дис. докт. юрид. наук / Національний ун-т «Одеська юридична
академія». Одеса, 2010. С. 21.
298 Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду: автореф. дис… канд. юрид. наук /
Національний ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2001. С. 10–11,15.
299 Чорнолуцький Р.В. Феноменологія нормопроектної діяльності в конституційному праві України: питання теорії і практики: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук / Ужгородський національний ун-т. Ужгород, 2018. С. 13.
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Ці та інші тенденції у конституційному праві, як, власне,
і праві в цілому, дозволяють І. Кресіній та А. Сотник робити
висновок не лише про факт «політизації права», а й вказувати на «необхідність включення до предметного поля політичної науки питань про політичні підстави правової практики,
політичну ефективність права, його роль у функціонуванні
політичної сфери суспільного життя»300.
Безумовно, не всі суспільні відносини, які мають політичний характер та зміст, підлягають конституційно-правовому
регулюванню. Зокрема, до предмета виключно конституційно-правового регулювання не належать такі політичні за
своїм змістом суспільні відносини, які пов’язані з внутрішньопартійною діяльністю, електоральною інженерією, впливом фактора виборчої системи на організацію та діяльність
уряду, діяльністю політичної опозиції та політичної коаліції,
люстрацією, протидією абсентеїзму, політичною відповідальністю у механізмі взаємодії громадянського суспільства та
держави тощо.
Відтак традиційні політичні та правові взаємозв’язки у
системі координат людина – громада – суспільство – держава – світове співтовариство починають набувати нових смислів, форм та системних якостей. Одним із свідчень цих процесів є інституціоналізація та концептуалізація політичного
права, яке має свою предметну обумовленість, методику, систему, джерела та функції, тобто традиційний конгломерат
критеріїв та атрибутів, характерних для правових та політичних утворень системного характеру.
Такий підхід є вельми продуктивним та методологічно
виправданим. Адже ключовим поняттям, за допомогою якого
розкривається зміст і сутність політичної системи будь-якого
суспільства, є влада. Саме влада та відносини, пов’язані з
нею, характеризують політичні функції різних соціальних
інститутів, є системоутворюючими чинниками, які формують
300 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової
інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 295.
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політичну систему301. Фактично політичну систему й утворюють різні організації, інститути, установи боротьби за владу,
за її утримання, використання, організацію та функціонування302. А те, як ця влада здобувається, як легально функціонує у самому загальному смислі, й становить зміст політичної системи. Іншими словами, політика – це надзвичайно
складний комплекс суспільних відносин з приводу публічної
влади303.
У свою чергу, відповідні відносини, виступаючи в якості
предметного поля політичного права, стають сутнісно-субстанціональною та функціонально-телеологічною основою
дії його принципів та норм. При цьому, як зазначається у
сучасній політичній доктрині, «феномен права розглядається не лише як сукупність певних норм, їх природа і характер,
а насамперед як його політична обумовленість усією системою суспільно-політичних чинників, механізм його дії та
ефективність у регулюванні політичних відносин»304.
Як це не парадоксально, але при обговоренні проблем
політичної реформи в сучасній Україні, на жаль, не вистачало й не вистачає конструктивних ідей, які могли б стимулювати процес пошуку оптимальних політичних рішень.
У ході політико-правової модернізації відчувається малопродуктивність наукових досліджень у сфері політичних і
конституційно-правових проблем, насамперед внаслідок
системної кризи методології гуманітарної науки. Багато
авторів продовжують, як і за радянських часів, відстоювати
засновані на принципах утопічного мислення наукові концепції та догми, у той час як нині слід орієнтуватися на
Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юридич. вузов.
3-е изд. Москва: Юриспруденция, 1999. С. 160.
302 Общая теория государства и права: учебник / под ред. В. В. Лазарева.
Москва: Юристъ, 2001. С. 77.
303 Журавський В. С. Політична система України: проблеми становлення і
розвитку (правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 /
Ун-т внутр. справ. Харків, 2000. С. 6.
304 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової
інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 300.
301
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класичні для світової, у тому числі європейської, політичної
науки доктрини.
У зв’язку з цим зазначимо, що концептуальна основа
реформи політичної системи має базуватися не стільки на
емпіричних основах політико-правової практики минулих
років, скільки рефлектувати на злободенні виклики сучасності, відповідати потребам її переходу до класичного консти
туціоналізму. Методологічно дана система має базуватися на
доктрині правовладдя (верховенства права), чіткій та збалансованій публічній владі, яка реально гарантує права
людини через відповідну загальнонаціональну політику,
всебічний розвиток народовладдя, поділ державної влади,
визнання та реалізацію принципів субсидіарності та децентралізації тощо.
У доктрині правової політології концепт політичного
права не є абсолютно новим. Проблема формування політичного права була об’єктом дослідження багатьох мислителів
ще давніх часів, які вважали, що політичне право є природним прагненням людини до організації та упорядкування
своєї життєдіяльності. Нині до поняття політичного права
звертаються чимало вітчизняних та зарубіжних науковців,
методологічні підходи та погляди яких є важливим ідейнотеоретичним підґрунтям правової політології305.
Кресіна І.О. До питання про предмет правової політології. Правова держава. 2005. Вип. 16. С. 517-525; Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації. Правова держава. 2014.
Вип. 25. С. 291-309; Кресіна І. Становлення школи правової політології.
Право України. 2014. № 5. С. 224-235; Кресіна І.О. Правова політологія як
новий напрям наукових досліджень. Юридична наука: сучасний стан та
перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 13 травня
2009 р.). 2009. 157 с.; Сотник А. Л. Об’єкт, предмет та функції правової
політології як нової галузі політичного знання. Держава і право. Сер.
Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 60. С. 520-526; Сотник А.Л.
Правова політологія: передумови становлення та особливості процесу
інституціоналізації. Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки.
2012. Вип. 58. С. 676-682; Сотник А.Л. До питання про ідейно-теоретичні
засади правової політології як нового напряму наукових досліджень.
Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки. 2012. Вип. 56. С. 652-656;
Сотник А. Л. Проблематика розвитку правової політології у вітчизняному
305
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Джерела формування правової політології були закладені
ще у працях Сократа, Цицерона, Платона, Арістотеля,
Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо,
І. Канта, Г. Гегеля, К. Шмітта, М. Коркунова, Б. Чичеріна,
С. Дністрянського, В. Старосольського, Б. Кістяківського та
інших мислителів минулого. Їх політико-правові погляди,
сформульовані ними теорії та доктрини стали не лише філософським підґрунтям для подальшого формування правового підходу до політики, закріплення ідеї верховенства права,
а й сприяли зародженню концепту політичного права.
Вважається, що одним із засновників теорії політичного
права був Ш. Монтеск’є. Він обґрунтував теорію поділу влади
та множинності природних форм правління, які відповідають загальному духові нації. В історії держави він виділяв
чотири типові форми правління: демократію, аристократію,
монархію та деспотію. Центральне місце в розумінні
Монтеск’є суспільного ладу посідає протиставлення поміркованих і непоміркованих форм правління. Демократія, аристократія та монархія, де відносини між правителями та громадянами здійснюються у правовій формі, а державна влада
розділена між різними соціальними силами, установами та
посадовими особами, які здійснюють взаємний контроль і
стримування від зловживання владою та порушення законів, належать до поміркованих форм правління. У непоміркованих формах правління державна влада здійснюється
довільно, там немає поділу і розподілу функцій влади, і вона
найчастіше концентрується в одній особі, органі або соціальному стані. Непомірковані форми правління Монтеск’є
характеризує як деспотію.
й зарубіжному науковому дискурсі. Держава і право. Сер. Політичні
науки. 2015. Вип. 68. С. 3–10; Сотник А.Л. Місце правової політології серед
інших гуманітарних дисциплін. Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 62. С. 467–472; Митрофанов І.І. Погляди у майбутнє кримінально-правової політології. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ,
9–10 грудня 2016 р. ). 2017. С. 219–223 та ін.
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Ідеал держави для мислителя – це вільна держава, що
базується на концепції поділу влади. Мета теорії поділу
влади – гарантувати безпеку громадян від свавілля і зловживання влади, забезпечити їхню політичну свободу, зробити право справжнім регулятором відносин між громадянами та урядом. Аналізуючи поняття свободи, він розрізняє
природну і політичну свободу. Перша існує тільки в досуспільному стані; як і рівність, вона – «предмет турботи дикунів» і забезпечується звичаями. На зміну досуспільному
стану приходить суспільство як результат природного бажання людей жити в колективі. Але в суспільстві люди втрачають природну свободу та рівність, оскільки між ними починаються війни, розбрат, боротьба за владу. Щоб покласти
цьому край, люди змушені приймати закони, що регулюють
відносини між людьми, і створюють державу для управління
суспільством. Закони в державі відновлюють свободу і рівність, але останні неминуче набувають політичного характеру і тісно зв’язані з правом. «У природному стані люди народжуються рівними, – писав Монтеск’є, – але вони не можуть
зберегти цієї рівності – суспільство забирає цю рівність у
них, – і вони знову стають рівними тільки завдяки законам».
Керуючись таким уявленням, Монтеск’є так визначав політичну свободу: «Свобода є право робити все, що дозволено
законами. Якби громадянин міг робити те, що цими законами забороняється, то у нього не було б свободи, оскільки те ж
саме могли б робити й інші громадяни»306. Зв’язок політичної
свободи з правом і його реальним здійсненням мислитель
підкреслював, визначаючи також свободу як безпеку громадянина, яка забезпечується наявністю в державі справедливих кримінальних законів.
Таким чином, Монтеск’є не пов’язував політичну свободу з
якоюсь певною формою правління, зокрема з демократією,
підкреслюючи, що політична свобода може бути тільки в дер306 Монтескье Ш. Избранные сочинения / под ред. М.П. Баскина. Москва:
Изд-во полит. лит., 1955. С. 442.

214

Розділ 6. Політичне право: проблеми концептуалізації

жаві, де всі відносини регулюються правом і де закони панують над волею правителів. У деспотії немає законів, а тому
нема і політичної свободи, там панує свавілля і рабство.
Отже, мірою свободи у Монтеск’є незмінно виступає право.
Свавілля, зловживання владою випливає з людської природи. «Будь-яка людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде в цьому напрямку, поки не досягне встановленої для неї межі», – писав мислитель. Тому верховенство права, у концепції Монтеск’є, може бути забезпечене
лише поділом влади на законодавчу, виконавчу і судову для
того, щоб «різні влади могли взаємно стримувати одна
одну»307. Законодавча влада у вільній державі є тільки вираженням загальної волі. Її головне призначення – сформулювати право у вигляді позитивних законів, обов’язкових для
всіх громадян. Найкращим Монтеск’є вважав належність
законодавчої влади народові. Там, де це не може бути реально здійснене через велику кількість народу, ці функції має
брати на себе представницький орган. Виконавча влада
виступає як виконавчий орган загальної волі держави,
поширюється на усіх її громадян. Її функції – виконувати
закони, встановлені законодавчою владою. У цьому аспекті
вона обмежена за самою своєю природою.
Виконавча влада повинна зосереджуватися в одних руках,
оскільки ця «сторона правління майже завжди вимагає
швидких дій, виконується краще одним, ніж багатьма»308.
Цю владу можуть здійснювати й інші люди, але тільки не
члени законодавчого органу, оскільки в іншому випадку
можлива повна втрата політичної свободи.
Судова влада «карає злочинців і розв’язує спори приватних осіб»309, тоді як дві попередні влади регулюють і виконують спільні справи держави. Таким чином, свобода і безпека
громадян залежить насамперед від функціонування судової
влади.
307
308
309

Монтескье Ш. Избранные сочинения. С. 345.
Там само. С. 541.
Там само. С. 575.
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Значний вплив на подальший розвиток теоретичних уявлень про політичне право справили праці Ж.-Ж. Руссо. На
думку сучасних дослідників, його трактат «Про суспільний
договір, або принципи політичного права» є першою спробою
виокремити політичне право із системи суспільних і юридичних норм. «Руссо замінив особисте право політичним, тобто
дав кожному члену суспільства право брати участь в усіх
спільних рішеннях, тим самим для особистої свободи не
залишається місця, оскільки людина поглинається свободою
політичною»310. Суспільний договір несе в собі політичне
право, а політичне право відображає зміст суспільного договору.
Ж.-Ж. Руссо вважав за можливе укладення між представниками самого народу такого договору, за яким кожен громадянин залишався б вільним і користувався відповідними
політичними правами. Він формулював сутність суспільного
договору та його основну мету так: «Знайти таку форму асоціації, яка захищає та оберігає усією загальною силою особистість і майно кожного із членів асоціації, і завдяки якій
кожен, поєднуючись з усіма, підкоряється, проте, тільки
самому собі і залишається таким же вільним, як і раніше.
Таке основне завдання вирішує Суспільний договір»311.
Ж.-Ж. Руссо вважав, що вся влада переходить до суверена,
яким є всі учасники договору, тобто народ. Політична свобода, на думку мислителя, можлива тільки тоді, коли громадяни приймають закони і знаходяться під їх захистом. «Дарма
запитувати про те, кому належить створювати закони, бо
вони є актами загальної волі… Таким чином, я називаю
Республікою будь-яку Державу, керовану за допомогою законів, яким би не був при цьому спосіб управління нею; бо
тільки тоді інтерес загальний править Державою і загальне
310 Баранов П.П., Шпак В.Ю. Политическое право в многообразии своих
определенностей: философский анализ. Философия права. 2007. № 1. С. 8.
311 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или принципы политического
права. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. Москва:
«КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. С.207.
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благо означає щось»312. «Щоб впорядкувати ціле, або створити найкращу форму держави, слід зважати на різні відносини. Закони, які управляють цими відносинами, мають назву
політичних законів й іменуються також основними законами – не без відомих причин, якщо це закони мудрі… При
будь-якому стані справ народ завжди має владу змінити свої
закони, навіть найкращі…»313.
У зв’язку з цим можна згадати слова Ж.-Ж. Руссо:
«Першооснова політичного життя полягає у верховній владі
суверена. Законодавча влада – це серце Держави, виконавча
влада – її мозок, який приводить до руху всі її частини.
Мозок може бути паралізованим, а індивід буде ще жити.
Людина залишається ідіотом – і живе, але як тільки серце
перестає битися, істота вмирає. Не законами жива Держава,
а законодавчою владою»314.
Суттєвий вплив на формування доктрини політичного
права мали праці Б. Чичеріна. Основна мета держави, на
його думку, – досягнення загального блага. «Мета держави, – писав Б. Чичерін, – за своєю суттю мета моральна, саме
моральна вимога полягає в діяльності на користь інших, відповідно і на загальну користь. У цьому значенні можна сказати, що покликання держави полягає у встановленні
морального порядку в суспільстві. Підкорюючи приватні цілі
суспільним, вона тим самим встановлює порядок, який необхідний моральним законам»315.
У концепції Б. Чичеріна мета держави – загальне благо,
тобто функціонування державного цілого не лише на користь
самого себе, а й на загальну користь. Загальне благо – це не
лише моральний закон існування держави, але й юридичний обов’язок. Без юридичної форми моральна заповідь
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или принципы политического
права. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. Москва:
«КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. С 228.
313 Там же. С. 243.
314 Там же. С. 275.
315 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки: Политика. Ч. 3. Москва:
Типо-литогр. Т-ва Кушнеров и Ко, 1898. С. 25.
312
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залишається, хоч і важливою, але завжди лише заповіддю,
яку держава може і не брати до уваги. Саме тому Б. Чичерін
визнавав за необхідне акцентувати увагу і на юридичному
аспекті категорії «загальне благо»: «...Здійснюючи загальне
благо, яке є моральною засадою, держава тим самим надає
моральності об’єктивного характеру; вона вносить її до сфери
юридичної. Для приватної особи моральна діяльність є явищем її свободи; для держави та її органів здійснення загального блага є не лише моральним, а й юридичним обов’язком»316.
Як бачимо, Б. Чичерін формулює основне телеологічне
призначення держави досить абстрактно, вказує лише на
загальні його контури. Для більшої конкретизації основної
мети держави він вводить поняття спеціальних цілей держави, з яких і складається поняття загального блага. Аналіз
поглядів Б. Чичеріна свідчить, що в основі його концепції
ідея про те, що держава зобов’язана створювати загальні
умови для вільного і розумного розвитку людей з неодмінним обов’язком останніх узгоджувати свої дії з вимогами
правових норм і не ставити особисті потреби вище за суспільні. Спеціальною метою держави є забезпечення збалансованої дії всіх елементів державного механізму. Досягнення
загального блага неможливе без встановлення єдиного й
ефективного правопорядку, захисту прав і свобод громадян
від будь-яких порушень, як членами суспільства, так і самою
державою. Іншими словами, державне і суспільне життя
повинно бути втілене в правові форми. Необхідна рівновага
між державою і суспільством, між особистими і суспільними
інтересами може бути досягнута тільки за допомогою права.
Як держава повинна бути обмежена правом у своїй сваволі,
так і особа.
Відомий вчений-теоретик права та конституціоналіст
М. Коркунов, виходячи з власних уявлень про природу держави і державної влади, виводив підстави для з’ясування
Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Ч. 2. Москва: Тип.
П.И. Брискорн, 1883. С. 180.
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завдань державної діяльності з властивостей примусового
владарювання як основної особливості держави. На його
думку, завдання держави зумовлюють необхідність дії держави щодо їх вирішення як в інтересах особи, так і всього
державного організму в цілому. Спонукання до даних дій
лежать у самій сутності держави та у тих об’єктивних завданнях, які дійсно держава має вирішити.
Відповідно до поглядів М. Коркунова держава має діяти,
по-перше, коли без примусу обійтися не можна. Тут діяльність держави має здійснюватися переважно в інтересах
особи, суспільства. Водночас примусова діяльність держави
повинна мати свої межі. Вона не може поширюватися на ті
сфери, де примус неприпустимий: духовна сфера людської
життєдіяльності. По-друге, сфера діяльності держави не
обмежується захистом інтересів окремих осіб. Перед державою стоїть низка зовнішньополітичних завдань, які спонукають її до діяльності саме в цьому напрямі. Тут держава
виступає єдиним цілим, що має власні інтереси.
Отже, зміст держави розкривається за допомогою її
діяльності, тобто її функцій, які мають об’єктивний характер. Хоча М. Коркунов і не застосовує термін «функції держави», однак усі його міркування щодо цілей і завдань
держави дають нам можливість зробити висновок, що
йдеться саме про це. При цьому в теоретичній позиції вченого проглядається думка щодо розподілу функцій держави
на внутрішні та зовнішні.
Однією з основних внутрішніх функцій, на думку
М. Коркунова, є захист людини від насильства й обману. Ця
функція повинна здійснюватися у відповідних правових
формах. Основною тут є діяльність судових і поліцейських
органів. Функція захисту прав людини може здійснюватися
також шляхом забезпечення протипожежної та санітарної
безпеки.
Примус влади необхідний і у діях, які забезпечують самозбереження держави як єдиного цілого. У цьому сенсі держава повинна виконувати роль соціального арбітра для того,
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щоб примирити класи, соціальні групи – національні, релігійні тощо, вороже налаштовані один до одного і держави.
М. Коркунов вважав, що на державі лежить обов’язок турботи не лише про теперішні, а й майбутні покоління. Тому
сила і міць держави повинна бути спрямована на виконання
функції охорони природних багатств, турботи про розвиток у
країні видобувної й обробної промисловості. Держава повинна убезпечити населення від виродження і вимирання,
створювати умови для одержання громадянами всіх прошарків і соціальних груп безкоштовної освіти.
Слід, на нашу думку, детальніше зупинитися на аналізі
поглядів М. Коркунова щодо необхідності втручання держави в справи суспільства. Якщо Б. Чичерін вважав неприпустимим будь-який вплив держави на суспільство, то
М. Коркунов, навпаки, виправдовував широке використання
засобів державного регулювання суспільних відносин.
М. Коркунов по-іншому підходить до вирішення проблеми
ролі держави в житті людини і суспільства. Насамперед він
не протиставляє їх. Хоча держава, людина і суспільство
мають свої специфічні інтереси, однак держава повинна служити суспільству в цілому й окремій особистості. Вчений розглядає державу як могутню культурну силу, як потужний
чинник суспільного розвитку. «Що держава насправді є
могутньою культурною силою, здатною служити здійсненню
багатьох різноманітних завдань, – це безспірно»317, – писав
М. Коркунов. Його теоретичні побудови щодо цілей, завдань
і функцій держави різко відрізняються від аргументації природно-правової школи і школи економічного лібералізму.
Межі державної діяльності визначаються не волею індивіда,
а суспільними інтересами в цілому. За такої постановки
питання держава розглядається не як ворог суспільства й
особистості, а як організація примусового владарювання, що
317 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Введение и общая часть.
Т. 1. [8-е изд., печат. без перемен с 6-го, испр.]. Санкт-Петербург: Тип.
М. М. Стасюлевича, 1914. С. 74.
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забезпечує прогресивний розвиток суспільного організму й
особи як його складової.
З огляду на це можна зробити висновок, що право-державознавці XIX ст. починають активно вивчати можливості
держави щодо регулювання суспільних відносин. Ними
вивчається можливість держави щодо надання послуг суспільству. Зокрема, прикметним у цьому контексті є висновок
відомого українського філософа і правознавця П. Лодія,
який ще на початку ХІХ століття писав, що «при міркуванні
про первинне походження Держав необхідно насамперед
дослідити та пізнати мету Держави; адже права та правомірні обов’язки членів будь-якого суспільства, відповідно й
Держави, як великого суспільства, мають виводитися з її
мети, яка є основою прав та правомірних обов’язків усіх
громадян»318.
Такий концептуальний підхід у цілому корелюється із
сучасними доктринами «сервісної держави» як у рамках конституційного та адміністративного права, так і політичної
науки. В основі цих та інших політико-правових теорій держави кінця ХІХ – початку ХХ століття ідея про те, що держава повинна піклуватися про особисту безпеку своїх громадян.
Громадянин не повинен бути залишений наодинці з тими
викликами та небезпеками, які загрожують його особистій і
майновій недоторканності, свободі тощо. Діяльність держави
в цьому напрямі не лише задовольняє інтереси особи і суспільства, а й має важливе значення для самозбереження
самої держави, тому що громадянин держави, яка піклується
про нього, «готовий на більші жертви, ніж громадянин тієї
держави, яка ставиться до нього, як до безправного раба.
Лодій П. [Д.] Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о Естественном Всеобщем Государственном праве. Санкт-Петербург,
1828. Антологія української юридичної думки. В 6 т. Т. 1. Загальна теорія
держави і права, філософія та енциклопедія права / Упор.: В.Д. Бабкін,
І.Б. Усенко, Н.М. Пархоменко; відп. ред. В.Д. Бабкін, І.Б. Усенко. Київ:
Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. С. 96.
318
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Перший захищатиме державу як свій будинок, другий – як
будинок свого пана»319.
Ліберальне праводержавознавство початку XX ст. розглядало завдання та функціонально-телеологічне призначення
держави та державної влади, не відриваючи їх від соціальних відносин. Так, на думку С. Котляревського, державна
влада в конституційній державі набула нових рис. «Держава
при всій своїй організації... виявляє глибоку зміну в характері влади ... остання дедалі більше розглядається як щось
існуюче не задля самої себе, а задля тих завдань, що в усіх
сферах поставлені перед державою»320. На державу, на його
думку, покладений обов’язок піклування про загальне благо;
державній владі ставали дедалі більш притаманними соціальні прагнення, метою яких було поступове створення сприятливих соціально-економічних умов існування людини в
суспільстві.
С. Котляревський, як і інші ліберальні державознавці,
міркував у дусі соціального лібералізму про те, що задоволення духовних і матеріальних потреб населення, забезпечення фактичної рівності й свободи можливе, проте не одразу, а поступово і в умовах держави. Він прямо виступив у
ролі захисника права приватної власності. З ліберальних
позицій він критикував аграрну політику партії більшовиків, що вимагали експропріації земельних власників. На
його думку, прогресивний податок з власників міг би справедливо вирішити питання на користь усього суспільства.
Він же, окрім соціальної функції держави, виділив політичну, яка виявлялася в діяльності державної влади щодо
самозбереження держави від зовнішніх загроз та внутрішніх
зазіхань. Під внутрішніми зазіханнями він мав на увазі
насамперед революційну діяльність, спрямовану на повалення самодержавного політичного режиму. Тим самим
319 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Часть теоретическая. Философия
права. Т. 1. Вып. 1–4. Москва: Бр. Башмаковы, 1910. С. 211.
320 Котляревский С.А. Власть и право: Проблема правового государства.
Москва: Тип. «Мысль» Н.П. Меснянкин и Ко, 1915. С. 19.
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С. Котляревський виправдовував заходи, які спрямовувалися державною владою проти революціонерів, але здійснювалися з дотриманням процесуальних гарантій.
На політичні та правові проблеми функціонування державної влади звертав увагу і Ф. Кокошкін. Він диференціював завдання державної діяльності на об’єктивні та
суб’єктивні. Але на питання, що таке об’єктивні завдання, не
дав відповіді. Суб’єктивні ж цілі держави визначалися ним
як такі, які ставлять перед державною владою підвладні відповідно до своїх інтересів. Зокрема, він виділив три групи
інтересів: індивідуальні, групові, класові та висловив думку
про те, що вирішальний вплив на визначення напрямів
діяльності державної влади мають інтереси панівного класу.
Водночас Ф. Кокошкін стверджував, що клас як такий не
може мати всю повноту влади в державі.
Звідси, як повинно випливати з усієї концепції ученого,
державній владі відводилася роль арбітра в справі примирення інтересів, зведення їх на ґрунт розумного компромісу
в ім’я вищої мети – суспільного інтересу. Останній і здійснював вирішальний вплив на визначення конкретних напрямів діяльності державної влади: політичний, правовий і
культурний. Зокрема, політична функція державної влади
означала збереження і розвиток самої державної організації,
розв’язання завдань зовнішньої політики, попередження
зазіхань на існуючий лад тощо. Зміцнення державної влади
зсередини – установча й організаційна робота. Правова
функція – це законодавча робота, а також діяльність судів,
поліції. Охорона чинного права шляхом організованого примусу, тобто правоохоронна діяльність. Культурна функція
державної влади, власне кажучи, зводилася до її проникнення в економічне життя суспільства.
У своїх працях Ф. Кокошкін не лише зауважував на недоліках капіталістичної організації виробництва, а й вважав,
що за допомогою втручання держави вони можуть бути усунені. «Поліпшення існуючого економічного ладу можна
досягти лише за допомогою дієвого втручання держави в еко223
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номічне життя»321, – писав він. Тут головна мета держави
полягала в широкому сприянні матеріальному і духовному
добробуту народу.
В умовах формування сучасної вітчизняної доктрини
політичного права особливо актуалізується вивчення теоретичної спадщини українських учених, які заклали підмурок
національної державності. Важливим завданням політичної
науки є осмислення тих концептуальних, евристично перспективних ідей, які були висунуті вітчизняним суспільствознавством, через відомі ідеологічні причини тривалий
час були недоступними для наукових студій та які мають
великий потенціал націо-, державо- і правотворення у сучасній Україні. До них насамперед належить творча спадщина
видатного українського вченого В. Старосольського.
Політична концепція вченого розкривається у його численних працях, зокрема «Теорія нації» (Відень, 1922), «До
питання про форми держави» (Львів, 1925), «Методологічна
проблема в науці про державу» (Прага, 1925), «Про цінність
права» (Львів, 1928), «З боротьби за право» (Львів, 1928),
«Політичне право» (Подєбради, 1933, Регенсбург, 1950),
«Криза конституційної держави» (Подєбради-Прага, 1933),
«Держава і право: причинок до проблеми правовости держави» (Львів, 1934) та ін. Втім квінтесенцією його поглядів на
політичне право стала праця «Держава і політичне право»
(Подєбради, 1924, 1925)322. Лише останніми роками сформульовані ним теорії та доктринальні підходи поступово стають
предметом уваги вітчизняних науковців323.
Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное право. Москва, 1908. С. 85.
Старосольський В.Й. Держава і політичне право. В двох частинах. Київ:
Видавництво Логос Україна, 2017. Ч. 1. 592 с.; Ч. 2. 472 с.
323 Див., зокрема: Білоус Л. В. Проблема взаємовідносин права та держави
у поглядах Володимира Старосольського. Держава і право. Сер. Юридичні
і політичні науки. 2002. Вип. 15. С. 529-533; Древніцький Ю. Володимир
Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) /
авт. передм. І. Райківський. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.
304 с.; Жерноклеєв О., Райківський І. Володимир Старосольський: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження). Людина і політика. № 5.
2003. С. 135-150; Згурська В.Л. Концепція нації і держави Володимира
321
322
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Громадсько-політична діяльність В. Старосольського у
своїх ключових напрямах була не просто рецепцією популярних на той час суспільно-політичних ідей, але зумовлювалася насамперед власним пошуком відповідей на актуальні
тогочасні проблеми. Головну роль у цьому відіграли наукові
зацікавлення вченого проблемами теорії держави і права,
соціології та націології.
Для того, щоб зрозуміти характеристику В. Старосольським
суті методологічної проблеми політичної науки та його концепцію політичного права загалом, слід зазначити, що він називав політологію «наукою про державу», будучи прихильником інтерпретації політики за посередництвом держави. Він
вважав, що в її діяльності концентрується основний зміст
політики. Держава – це основна категорія політичної теорії,
яка дає ключ до розуміння сутності й призначення політики;
тільки розкривши питання про її природу, можна виділити
політику з усієї суспільної системи і комплексу суспільних
відносин. Політологія власне сформувалася спочатку як державознавча дисципліна, покликана вивчати призначення і
функції державних і політичних феноменів, інститутів, процесів324.
Старосольського: дис. … канд. політ. наук: 23.00.05 / Інститут держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2008. 195 с.; Ковальчук В.Б.,
Бучин А.В. Володимир Старосольський як вчений юрист і один із основоположників науки державного права в Україні. Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 810.
С. 240-245; Кресіна І., Згурська В., Кресін О. Концепція національної держави та політичного права Володимира Старосольського. Старосоль
ський В.Й. Держава і політичне право. В двох частинах. Київ: Видавництво
Логос Україна, 2017. Ч. 1. С. І-ХХХІІ; Максимович С.М. Співвідношення
понять держави і права у правовій державі за вченням Володимира
Старосольського. Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В Чорновола. Сер. Юридичні
науки. 2006. Вип. 1. С. 18-23; Панок О.В. Сутність та основні проблеми
політичної концепції Володимира Старосольського: дис … канд. політ.
наук / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 1998. 141 с.; Стецюк П.
Володимир Старосольський (1878–1942). Вибори та демократія. 2005.
№ 4 (6). С. 52-55 та ін.
324 Старосольський В. Причинки до теорії соціології. Львів, 1904. С. 24.
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Висловивши власне бачення суті методологічних проблем
у тогочасному науковому дискурсі325, В. Старосольський у
наступних працях виклав оригінальну версію загальної теорії держави, зокрема у фундаментальних працях з проблем
держави – двотомній «Держава і політичне право»326, де простежено розвиток держави і права від найдавніших часів до
ХІХ ст., та «До питання про форми держави»327, з аналізом
різних монархічних та республіканських моделей держав.
Продовженням цієї проблематики став курс лекцій
«Політичне право»328, який протягом тривалого часу багато
доопрацьовувався і в закінченому вигляді був надрукований
вже після смерті в 1950 р.
Політичне право у концепції Старосольського не тотожне
конституційному праву в його сучасному розумінні. Воно
виникло одночасно з феноменом влади і владарювання,
означає право здійснювати владу, а відтак історично задавнене і не залежить від інституту конституціоналізму329.
Обґрунтувавши концепцію нації як політичної спільноти,
центру всіх інтересів, а держави – як засобу їх реалізації,
В. Старосольський робить висновок про право як інструмент
здійснення влади, реалізації політичної волі й інтересів
нації. Відтак право державне має політичну природу, право
держави і є політичне, державне право. Нація самовизначається, створюючи державу як інструмент здійснення її політичної волі. Отже, держава, в якій сувереном є народ, нація,
325 Старосольський В. Методологічна проблема в науці про державу.
Прага: Наклад Українського вільного університету в Празі, 1925. 36 с.
326 Старосольський В.Й. Держава і політичне право. В двох частинах. Київ:
Видавництво Логос Україна, 2017. Ч. 1. 592 с.; Ч. 2. 472 с.
327 Старосольський В. До питання про форми держави. Ювілейний збірник
Наукового товариства імені Шевченка у Львові в п’ятдесятиліття основання. Львів: Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1925. 25 с.
328 Старосольський В. Політичне право: курс лекцій. Реґенсбурґ-Новий
Уль: УТГІ, 1950. 373 с.
329 Кресіна І., Згурська В., Кресін О. Концепція національної держави та
політичного права Володимира Старосольського. Старосольський В.Й.
Держава і політичне право. В двох частинах. Київ: Видавництво Логос
Україна, 2017. Ч. 1. С. ХХІХ.
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носієм політичної волі – громада, вільний громадянин, «стає
людською установою, що має служити одобреним людським
розумом цілям»330.
У цих та інших своїх працях В. Старосольський виступав
апологетом правової держави, яку вважає найвищою формою розвитку інституту держави. «Конституційну державу»
він розглядав як історичний тип держави, що у свій час за
певних обставин логічно прийшов на зміну «державі абсолютиській». Серцевину такої держави становлять насамперед
права та свободи людини, демократія та народний суверенітет, поділ влади. Цю державу вчений називає «…дитиною
раціоналізму XVII та ХVIII століть, дитиною віри в людський
розум, абсолютний та незмінний, незалежний від будь-яких
«історичних», себто мінливих обставин». Водночас «конституційна держава», як і будь-який інший історичний тип держави, постійно перебуває в процесі свого еволюційного розвитку, а неврахування фактора останнього, на думку вченого,
може призвести до реальної появи певних загроз її існуванню як такої. Саме тому нові виклики часу («суспільна диференціація», «класи», «нації», «нові підходи у міждержавних
зв’язках» тощо) потребували належного реагування з боку як
демократичного суспільства, так і самої держави. При цьому
В. Старосольський не говорив про те, що може (чи повинно)
прийти на зміну «конституційній державі», яку він розглядав як вершину демократичного поступу людства.
Втім одним із ключових питань, порушених у цих працях,
є співвідношення держави і права331. Поєднання понять
«право – держава» та подальші наукові суперечки щодо такого зв’язку були історично зумовлені прагненням перетворити державу, витворити та реалізувати новий вид держави,
330 Кресіна І., Згурська В., Кресін О. Концепція національної держави та
політичного права Володимира Старосольського. Старосольський В.Й.
Держава і політичне право. В двох частинах. Київ: Видавництво Логос
Україна, 2017. Ч. 1. С. ХХХ.
331 Старосольський В. Держава і право: (Причинок до проблеми правовости
держави). Львів: Наклад Союзу українських адвокатів, 1934. 16 с.
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надати їй всеохопного змісту, відмінного від змісту абсолютистської держави. Для В. Старосольського це питання мало
величезне практичне значення. Адже у своїй громадськополітичній та науково-просвітницькій діяльності він апелював не так до законодавства, як до аналізу соціального середовища, вплив якого мав враховуватися на рівні із законодавством. Тому соціологічні ідеї суттєво впливали на його праці
в галузі теорії держави й права332.
Він до кінця свого життя вірив у торжество ідеалів демократії та в перспективу власне конституційної держави.
Сучасні процеси інституціоналізації правової держави та
громадянського суспільства, конституційної модернізації та
функціонування міждержавних об’єднань є переконливим
доказом далекоглядності В. Старосольського та фундаментальності його праць, які, безумовно, потребують осмислення
не лише у відповідному історичному контексті, а й з позицій
сьогодення.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що політико-правові погляди вищезгаданих та інших мислителів минулого
вплинули не лише на розвиток правового підходу до політики, а й на зародження теоретичних поглядів щодо політичного права. Саме під впливом згаданих політико-правових
теорій сформувалося нове людиноцентричне розуміння державно-правових явищ та процесів: право і держава постали
як дві нерозривні сутності, чиє існування і взаємозв’язок знаходяться у синергетичній єдності. Тобто держава і право
почали розглядатися не як певні відокремлені явища суспільного життя, а як два взаємозв’язані феномени.
Аналізуючи публікації сучасних західних науковців, слід
зауважити, що більшість політико-правових досліджень стосуються проблем правової легітимності влади; розвитку
інститутів захисту прав людини (К. Альтер, Е. Ерман,
Н. Молер, К. Фріц); дієвості (ефективності) політичних
332 Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та
наукова діяльність (1878–1942) / авт. передм. І. Райківський. Тернопіль:
Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. С. 119-151.
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рішень, рівня підтримки політичної системи суспільною думкою (Д. Девайн, Р. Най, Р. Патнем, С. Розенстоун, Дж. Сосс,
Дж. Хансен, М. Шудсон); стабільності й ефективності демократій, а також пов’язані з цим питання розвитку громадянського суспільства, боротьби з тероризмом, проблеми імміграції (Е. Арато, Р. Вудбері, Дж. Вільсон, Т. Драгу, Дж. Козн,
М. Полборн, В. Остром, С. Хаггард); політизації права і юридизації політики як загроз для розвитку нових демократичних держав (К. Клейтон, Дж. Фереджон) та ін.
Тобто на перший план у політологічних і правових дослідженнях виступають такі спільні проблеми, як забезпечення
прав людини, соціальної справедливості, легітимності політичної влади, правовладдя (верховенства права), що є важливими складовими розбудови правової держави. Водночас
про політику дедалі частіше говорять не лише як боротьбу за
владу, а як про важливий інструмент управління для створення ефективного механізму правового регулювання політичних відносин, як цивілізоване використання правових
засобів при реалізації політичних рішень, формуванні високої правової культури суспільства.
Варто зазначити, що за останні роки на Заході з’явилося
чимало напрямів дослідження політичних аспектів права,
які отримали різні назви: «право і політика» (law and politics),
«емпіричні правові дослідження» (empirical legal studies),
«політико-правові дослідження» (political and legal studies).
Ці та інші напрями та тенденції розвитку політичної доктрини в цілому дістали відображення у вітчизняній політичній
науці333.
333 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової
інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 291-309; Кресіна І.
Становлення школи правової політології. Право України. 2014. № 5.
С. 224-235; Сотник А.Л. Правова політологія: передумови становлення та
особливості процесу інституціоналізації. Держава і право. Сер. Юридичні
і політичні науки. 2012. Вип. 58. С. 676-682; Сотник А.Л. До питання про
ідейно-теоретичні засади правової політології як нового напряму наукових
досліджень. Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки. 2012.
Вип. 56. С. 652-656; Сотник А.Л. Проблематика розвитку правової політо-
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Традиційно під політичним правом у сучасній політичній
доктрині розуміють, по-перше, явище політичного життя,
яке має природний характер334; по-друге, сукупність політико-правових норм, що відображають і регулюють колективне
та індивідуальне життя людей щодо узгодження та втілення
у життя загальних інтересів, цілей, ідеалів, використовуючи
при цьому багато засобів, головним із яких є феноменологія
політичної влади335; по-третє, право, яке має неюридичну
природу, як право суспільних змін, як право динамічне, де
постійно присутня ситуація вибору і плюралізм мислення,
прийняття рішень і діяльності336; по-четверте, норми, яких
логії у вітчизняному й зарубіжному науковому дискурсі. Держава і право.
Сер. Політичні науки. 2015. Вип. 68. С. 3-10 та ін.
334 Яровенко Л. Становлення політичного права: загальнотеоретичний
аналіз. Юридичний вісник. 2010. № 1. С. 4-7.
335 Аникевич А.Г. Политическая власть: вопросы методологии исследования. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1986. 230 с.; Байтин М.И.
Государство и политическая власть. Теоретическое исследование: автореф.
дис… докт. юрид. наук / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Москва,
1973. 52 с.; Довгий С.В. Особливості інституалізації політичної влади
України: автореф. дис… канд. політ. наук / ОНЮА. Одеса, 2007. 15 с.;
Захаренков В.В. Правовое обеспечение единства и разделения политической власти в контексте структуирования и функционирования государственного механизма современной России: автореф. дисс…докт. юрид.
наук / МВД России. Санкт-Петербургский ун-т. Санкт-Петербург, 2005.
55 с.; Логинова Н.А. Политическая власть: Формирование и функционирование в современной России: Политико-правовой аспект: автореф. дисс…
канд. юрид. наук / Российская академия управления. Москва, 1992. 21 с.;
Манжола П.Г. Роль громадянського суспільства у легітимації політичної
влади в Україні: автореф. дис… канд. політ. наук / Нац. пед. ун-т ім.
М.П. Драгоманова. Київ, 2009. 18 с.; Мацола М.І. Політична та державна
влада: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії: автореф.
дис… канд. юрид. наук / Нац. акад. внутрішніх справ. Київ, 2011. 18 с.;
Усачев В.Л. Политическая власть в советском обществе: Государственноправовые аспекты: автореф. дисс… канд. юрид. наук / Московский гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова. Москва,1977. 18 с.; Цокур Є.Г. Джерела легітимності
політичної влади в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства: автореф. дис … докт. політ. наук / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.
Київ, 2012. 36 с. та ін.
336 Мизулин М.Ю. Политология права: исходные основания и принципы.
Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия / Редкол.: А.Ю. Сунгуров (отв. ред.) и др. Москва:
Российская ассоциация политической науки; РОССПЭН, 2008. С. 246-258.
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необхідно дотримуватися у політиці, щоб в управлінні суспільним життям не порушувалися закони соціальної природи337; по-п’яте, відображення дедалі зростаючої легалізації
політики і публічного адміністрування в епоху домінування
писаних конституцій338; по-шосте, як фундаментальну основу правової політології, оскільки саме право постає для неї
критерієм оцінки всієї політики, від нього залежить легітимність, дієздатність політики, її сприйняття усіма членами
суспільства339.
Концептуальний аналіз наукових поглядів вітчизняних
та зарубіжних вчених свідчить, що без політичного права
неможливий продуктивний та динамічний розвиток суспільства і держави, як і повноцінне функціонування особи.
Спираючись на теоретичні напрацювання вищезазначених науковців, слід погодитися з тим, що поява у науковому
дискурсі політичного права, його оформлення у самостійний
напрям досліджень свідчать про нерозривну єдність політики і права, зростання ролі останнього в регулюванні політичних відносин, організації та діяльності держави і суспільства
в цілому.
Перспективи модернізації політичної, соціальної, економічної, правової та інших систем суспільства нині визначаються не тільки об’єктивними закономірностями інноваційного розвитку держави в умовах глобалізації та європейської
інтеграції, а й необхідністю врахування у процесі політикоправового реформування загальновизнаних політичних та
правових цінностей (аксіологічний вимір), індивідуальноособистісного чинника (антропоцентричний вимір), розмаїття історичних (генезисний вимір), національно-культурних,
ментальних, конфесійних, лінгвістичних (гуманістичноКостенко О.М. Культура і закон – у протидії злу: монографія. Київ:
Атіка, 2008. С. 195.
338 Tardi G. Law of democratic governance / reviewed by Yu Xingzhong.
Toronto: Carswell, 2004. URL: http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/
reviews/tardi0905.htm.
339 Кресіна І.О., Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової
інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 306.
337
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онтологічний вимір) та інших особливостей суспільної еволюції. У цьому сенсі загальна тенденція переосмислення
традиційних політичних та правових категорій та понять,
теоретичних засад політичної та правової науки передбачає
необхідність удосконалення методологічних підходів до їх
вивчення та дослідження.
Досвід радикальних демократичних перетворень у політичній системі нашого суспільства, розвиток нових підходів
та змістів у політичній науці, виникнення нових напрямів та
концептів, серед яких, зокрема, політичне право, свідчать
про необхідність кардинального наукового переосмислення
проблем співвідношення людини, суспільства і держави,
політики і права, політичних і правових відносин тощо.
Сучасний етап розвитку політичного права та його інститутів обумовлений парадигмальними змінами у розумінні
сутності та соціальної ролі права, механізмі політико-правового регулювання суспільних відносин і врешті якісним
оновленням системи, структури та змісту системи національного права.
На нашу думку, сутність та зміст політичного права необхідно розглядати та розуміти з різних позицій: аксіологічної,
гносеологічної, онтологічної, функціональної, організаційної, комунікативної, дефінітивної тощо. Тільки у своїй єдності означені та інші аспекти у розумінні сутності політичного
права (у тому числі у контексті ідей та цінностей політичної
науки, її змістовних та системно-структурних характеристик,
серед яких демократія, політична свобода, політична влада,
політична відповідальність, політична свідомість, політичний порядок, політична психологія, політичне прогнозування, політичний компроміс тощо) дозволяють говорити про
існування даного феномена не лише як привабливої концептуальної моделі, а й об’єктивної реальності, яка має аксіологічні, гносеологічні, онтологічні, цивілізаційні, інституціональні, конститутивні, нормативні, функціонально-телеологічні, історичні, національні та ментальні параметри, які
еволюційним шляхом склалися під впливом відповідних
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політичних ідей та принципів, а також реальної практичної
політичної діяльності.
Симбіоз сутнісних, змістовних, системно-структурних та
функціонально-телеологічних характеристик політичного
права дозволяє, по-перше, зрозуміти зміст багатьох сучасних
політичних концепцій та доктрин, в основі яких гідність
людини, верховенство права, суверенітет народу, демократія, парламентаризм, соціальна солідарність, самоорганізація тощо. Тому тільки за умови їх концептуальної, інституціональної та функціональної інсталяції у механізм демократичної політичної системи суспільства політичне право стає
оптимальною та, по суті, універсальною основою для вирішення різних політичних питань, у тому числі та у першу
чергу прав людини, що свідчить про колосальний гуманістичний потенціал інститутів політичної влади.
По-друге, політичне право не має протиставлятися або
ототожнюватися виключно з конституційним або адміністративним правом. Політичне право є багатовимірним соціально-політичним феноменом: це і політична ідея, і політична
теорія, і напрям у політичній науці, і глобальна політична
практика, і нормативне утворення тощо.
По-третє, політичне право – це метатеоретичне наукове
явище, предтечею якого є численні спроби теоретичного
осмислення досвіду розвитку політичної влади в різних країнах. Саме тому вкрай важливе узагальнення різнопланових
досліджень політичних систем, як і акумулювання різних
наукових традицій в рамках сучасної політичної та правової
науки.
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Розділ 7
Правова політика
як практична реалізація
політико-правової парадигми
суспільного розвитку
Як ми уже показали вище і як неодноразово зазначалось
у науковій літературі, у рамках правової політології можна
виділити такі пізнавальні рівні: 1) філософський, який охоплює головні ціннісні й нормативні орієнтири, що визна
чають напрями і цілі пізнавального процесу; 2) теоретичний,
на якому формуються гіпотези, здійснюється аналіз понять,
категорій і законів, вибудовуються концепції, які пояснюють
багатоманітність політико-правової дійсності; 3) емпіричний,
на якому розробляються науково обґрунтовані рекомендації
щодо вдосконалення політико-правової дійсності340. Значення
концепції правової політики, на нашу думку, якраз і полягає
у тому, що вона найбільш ефективно може використовуватися на емпіричному рівні правової політології, бути полем для
практичної реалізації її теоретичних розробок, прикладною
частиною широкого політико-правового підходу до осмислення суспільно-політичних процесів.
Сучасне розуміння категорії «правова політика» є багатозначним, що пояснюється багатозначністю самих понять, із
яких складається ця категорія, – «політика» та «право»341, а її
Кресіна І.О. Сотник А.Л. Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації. Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 304-305.
341 Коробова А.П. О многозначности понятия «правовая политика». Право
ведение. 1999. № 4. С.156.
340
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змістовне навантаження залежить від галузі знання, в якій
вона використовується, зокрема найбільш розробленою вона
є у правознавстві. В загальному розумінні правова політика
поєднується з правовою системою. Якщо на економічний розвиток і економічну систему впливає економічна політика, на
соціальний розвиток і соціальну систему – соціальна політика, то на правовий розвиток та правову систему – саме правова політика342.
Ю. Шемшученко зазначає, що проблема правової політики у теоретичному плані знаходиться на рівні de lege ferenda
(законодавчого припущення), адже проблемними залишаються саме поняття правової політики, її зміст, місце у системі інших видів політики тощо343. Вчений запропонував вирішувати теоретичні засади правової політики в межах досліджень юридичної науки. При такому підході у широкому
розумінні правова політика – це політика держави, заснована на праві, у вузькому – державна політика в правовій
сфері суспільного життя. Втілюється правова політика в
законах, указах, постановах та інших нормативно-правових
актах та в діяльності відповідних державних органів щодо їх
реалізації. Вона є особливою формою вираження державної
політики, засобом юридичної легітимації, закріплення і здійснення політичного курсу країни. Ця політика має державно-владний характер. Залежно від змісту правова політика
може бути правотворчою, правозастосовною, правоохоронною, кримінально-правовою, виправною тощо, а залежно від
часу, на який розрахована, – поточною або перспективною344.
Тому в найзагальнішому плані правову політику можна
розглядати як спосіб організації правового життя держави,
засіб його упорядкування. І якщо правова політика – це
Малько А.В. Правовая политика: акутальные прооблемы исследования.
Труды института государства и права Российской академии наук. 2011.
№ 4. С. 58.
343 Шемшученко Ю. Конституція України і права людини. Право України.
2001. № 8. C. 15.
344 Шемшученко Ю. Правова політика. Юридична енциклопедія. В 6 т.
Київ: Українська енциклопедія. Т. 5. 2003. С. 38.
342
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діяльність держави зі створення ефективного механізму правового регулювання, із цивілізованого використання юридичних засобів для досягнення таких цілей, як найбільш
повне забезпечення прав і свобод людини та громадянина,
зміцнення законності та правопорядку, формування правової державності і високої правової культури суспільства й
особистості, то правове життя є одночасно і джерелом, і сферою вияву такої політики. Правова політика містить орієнтири (цілі і засоби), стратегію і тактику розвитку правового
життя345.
Складність вивчення правової політики багато в чому
пов’язана з багатоманітністю історичних форм, типів і видів
правової політики, відповідно її дослідження неможливе без
застосування багатьох галузей юридичної науки (загальна
теорія права, історія політичних і правових вчень, історія
держави і права, методологія правових досліджень). У кожному конкретному випадку аналізу тієї чи іншої форми правової політики необхідно ставити питання про його хронологічні та просторові межі. І якщо просторові межі, як правило,
визначаються розвитком національної правової системи, то
питання хронологічних меж значно складніше. Правова
політика можлива тільки в умовах державного розвитку, для
якого характерне волевстановлене позитивне право346.
Хоча сам термін «правова політика» (legal policy) зрідка і
зустрічається у західній науковій літературі347, проте розробка її концепту є заслугою насамперед, східноєвропейських
учених. Дореволюційні юристи (Б. Кістякивський, С. Муром
цев, М. Коркунов, Г. Шершеневич, П. Новгородцев, Л. Петра
жицький та ін.) розглядали правову політику в прикладно345 Руданецька О.А. Правова політика держави в умовах трансформації
суспільства: теоретико-правовий аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Львів, 2014. С. 8.
346 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика как управление
позитивным правом: новая версия правовой политики. Lex Russica. 2015.
№ 3. С. 9.
347 Bennion F.A.R. Understanding Common Law Legislation: Drafting and
Interpretation. Oxford University Press, 2009. 250 p.
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му значенні. Вона повинна була оцінювати чинне законодавство і сприяти розробці більш досконалого права.
М. Матузов вважає, що в даному випадку йдеться швидше
про політику права, а не про правову політику348.
В СРСР до 1970-х років проблема правової політики практично не розроблялася, оскільки в умовах однопартійної
системи та закріпленої в Конституції керівної ролі комуністичної партії в усіх сферах життя суспільства, у тому числі в
політичній системі, державна політика цілком залежала від
політики правлячої партії349. Наприкінці 70-х – на початку
80-х років двадцятого століття в працях радянських учених
починає згадуватися та досліджуватися «юридична політика», під якою розумілася планомірна, науково обґрунтована
стратегічна програма внутрішнього розвитку і вдосконалення правової надбудови, а також шляхи її здійснення, тобто
принципи й основні напрями, характерні для процесу розробки і застосування норм права, розвитку правосвідомості
трудящих, планування законодавчої діяльності, визначення
завдань і методів функціонування юридичних установ350.
Тривалий час термін «правова політика» використовувався в рамках кримінально-правових досліджень. Зокрема, в
праці В. Шабаліна зустрічаємо «виявлення політичних факторів, які впливають на злочинність» та «зворотній вплив
злочинності на політичне життя і політичні процеси», а
також «аналіз таких видів політичної поведінки, які визначаються кримінальним правом як злочинні діяння»351.
Пізніше М. Костицький зазначав, що «завданнями правової
політики є розв’язання юридичними засобами соціальних
348 Матузов Н.И. Общая концепция и основные приоритеты российской
правовой политики. Правовая политика и правовая жизнь. 2000. № 6.
С. 32.
349 Пичугин П.В. Место и роль политики в развитии советского общества
Москва: Изд-во МГУ, 1971. С. 31.
350 Куланин Е.В. Юридическая политика и развитие права в условиях
зрелого социализма. Советское государство и право. 1983. № 3. С. 17.
351 Шабалин В.А. Политика и преступность. Государство и право. 1994.
№ 4. С. 43.

237

Розділ 7. Правова політика як практична реалізація…

проблем; підтримання правопорядку; забезпечення функціонування гілок державної влади і місцевого самоврядування, зв’язку індивіда, суспільства і держави; забезпечення
миру і стабільності всередині країни та на міжнародній
арені. У зв’язку з цим можна говорити про кримінально-правову політику»352.
Помітний внесок у дослідження феномена правової політики зробили російські вчені. Ще станом на серпень 2014 року
на пошуковий запит «правова політика» в Науковій електронній бібліотеці (www.elibrary.ru) видавалося 153213 статей,
що свідчить про стабільний дослідницький інтерес до цієї
наукової проблеми353. На початковому етапі дослідження
правової політики концентрувалися навколо Саратовської
філії Інституту держави і права Російської академії наук, де
було започатковано відповідну наукову школу, почав видаватися журнал «Правовая политика и правовая жизнь».
У 1997 році М. Матузов опублікував у журналі «Правове
дение» програмну статтю, в який визначив правову політику
як комплекс цілей, заходів, завдань програм, установок, які
реалізуються в сфері дії права і за допомогою правових засобів354. О. Малько зазначав, що правова політика є досить
різноманітною за своєю природою і залежно від сфери здійснення може бути конституційною, кримінальною, сімейношлюбною, фінансовою податковою, банківською тощо, залежно від змісту – законодавчою, виконавчою, судовою, прокурорською, нотаріальною тощо, залежно від цілей – поточною
та перспективною, залежно від функцій – праворегулятивною і правоохоронною тощо355.
352 Костицький М.В. Відновне правосуддя в контексті правової політики в
Україні: матер. міжнар. конф. «Формування української моделі відновного
правосуддя» (10-11 лютого 2005 р., м. Київ). Київ, 2005. С. 26.
353 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика…С.7.
354 Матузов, Н.И. Понятие и основные приоритеты российской правовой
политики. Правоведение. 1997. № 4. С.10.
355 Малько А.В. Политическая и правовая жизнь модернизирующегося
общества: сб. очерков. Пенза, 2002. С. 163.
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Під правовою політикою О. Малько розуміє науково
обґрунтовану, послідовну й системну діяльність державних
та недержавних структур зі створення ефективного механізму правового регулювання, з цивілізованого використання
юридичних засобів у досягненні таких цілей, як найповніше
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку, формування правової державності, високого рівня правової культури та правового
життя суспільства та особи356.
У практичному плані правова політика є різнобічною
діяльністю суб’єктів, спрямованою на вирішення конкретних
завдань, таких, як удосконалення юридичної системи, підвищення ефективності правового регулювання, зміцнення
законності та правопорядку, боротьба зі злочинністю, забезпечення прав та свобод громадян і посилення їх гарантій,
становлення належної правосвідомості і правової культури
суспільства, формування законослухняної особи тощо357.
Р. Саркісов визначає концепцію правової політики як систему теоретичних положень, що фіксують досягнутий рівень
правового розвитку і визначають цілі, принципи, перспективи і напрями вдосконалення основоположних механізмів
правового регулювання та правозастосовної практики, яка
найбільш ефективно функціонує у формі доктринального
документа. Інакше кажучи, концепція правової політики
відображає сукупність уявлень про певний за показниками і
тенденціям рівень правового розвитку, завдання та принципи еволюції правової системи, основні стратегічні напрями і
тактичні заходи з досягнення намічених у Конституції цілей
розвитку суспільного життя358.
Малько А.В. Правовая политика: акутальные проблемы исследования.
Труды института государства и права Российской академии наук. 2011.
№ 4 С. 61.
357 Матузов Н.И. Правовая политика: сущность, концепция, реальность.
Российская правовая политика: курс лекций. Москва, 2003. С. 77.
358 Саркисов Р. Российская правовая политика как концепция и реальность: дисс. … канд.. юрид. наук: 12.00.01. Пятигорск, 2008. С. 8.
356
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Через багатозначність сучасного розуміння правової політики О. Рибаков запропонував виділяти мінімум чотири її
прояви359. По-перше, правова політика може розумітися як
явище правової реальності. У такому випадку вона є інструментом, способом, засобом вирішення практичних і теоретичних проблем, які стоять перед особою, суспільством, державою у сфері права. Політична складова визначає стратегію,
спрямованість дій її суб’єктів, ймовірні результати та їх значення. По-друге, правова політика як юридична категорія є
поняттям юридичної науки, відображає співвідношення між
поняттями, визначеннями понять, категоріями юридичної
науки в цілому. Очевидно, що термін «правова політика»
співвідноситься з такими поняттями, як «правотворчість»,
«правозастосування», «правова культура», «правова доктрина», «правова концепція». По-третє, правова політика як
наукова теорія є формою організації і відтворення наукового
знання та систему наукових принципів, категорій, ідей,
спрямованих на формування програм правового розвитку.
Як наукова теорія, правова політика містить сукупність заходів, науково обґрунтованих дій з реалізації стратегічних
завдань у галузі права. Стратегії реалізації правової науково
обґрунтованої політики засновані на узагальненні практичного досвіду і врешті пропонують раціональні шляхи розвитку і вдосконалення різних елементів системи права, системи законодавства, правової системи. По-четверте, правова
політика як діяльність – це заснована на цінностях, ідеалах
природного права і досягненнях сучасної науки діяльність,
яка реалізується з метою охорони прав та свобод особи і яка
має публічний, динамічний, прогнозований характер. Цей
вид діяльності реалізується у сфері права із застосуванням
юридичних методів і засобів органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, інститутами громадян359 Рыбаков О.Ю. Методологическое значение теории правовой политики.
Юридическая наука. 2017. № 4. С. 50-51.
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ського суспільства, спрямований на збереження і досягнення
правових цінностей.
Одним із головних принципів360, а також якісною особливістю361 правової політики називають її наукову обґрунтованість, котра виявляється в послідовній, продуманій організації конкретних правових засобів, а не у симбіозі миттєвих
дій, які не призводять до бажаного результату. Наукові основи правової політики слід розглядати у вигляді теоретичних
та емпіричних знань, що сприяють якісній розробці, прийняттю й ефективній реалізації правових рішень нормативного та ненормативного характеру, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування правової системи,
створення умов для її перспективного розвитку та вдосконалення362. Таким чином, правова політика є особливим політико-правовим явищем, що формується внаслідок системної
науково обґрунтованої діяльності держави і громадських
об’єднань і спрямована на визначення стратегії і тактики
правового розвитку суспільства, вдосконалення механізму
правового регулювання, забезпечення прав і свобод людини
і громадянина, побудову правової держави363.
Узагальнюючи та впорядковуючи різні точки зору на правову політику, О. Рибаков та С. Тихонова запропонували
вирізняти два основних напрями її дослідження – теоретикоідеологічний та організаційно-праксеологічний364. Теоретикоідеологічний підхід акцентує увагу на ідейно-доктринальному рівні правової політики. За такого підходу правова політика – це сукупність уявлень про те, якими шляхами і засо360 Рудковский В.А. О принципах правовой политики. Правовая политика
и правовая жизнь. 2003. № 4. С. 7.
361 Рыбаков О. Ю. Правовая политика как юридическая категория: понятие и признаки. Журнал российского права. 2002. № 3. С. 76-79.
362 Трофимов В.В. Научная обоснованность правовой политики как фактор
ее осуществления. Правовая политика и правовая жизнь. 2008. № 3.
С. 105.
363 Исаков Н.В. Правовая политика современной России: проблемы теории
и практики: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Ростов-на Дону, 2004. С. 8.
364 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика… С. 7.
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бами можна впливати на правову ситуацію в суспільстві365.
Цей підхід є відображенням розуміння правової політики як
ідейної абстракції, поняття, що відображає головним чином
стан правової форми, її ідеальну модель366. У цілому в межах
ідеологічного напряму правова політика визначає концептуальні основи розвитку права.
Організаційно-праксеологічний підхід акцентує увагу на
діяльнісній природі правової політики, її реалізації в конкретних соціальних та нормативних актах суб’єктів права. З
цієї точки зору, правова політика є комплексом заходів,
спрямованих на вирішення конкретних завдань у правовому
просторі367. Зокрема, О. Малько пропонує розуміти правову
політику як науково обґрунтовану, послідовну і системну
діяльність державних органів та інститутів громадянського
суспільства зі створення ефективного механізму правового
регулювання, цивілізованого використання юридичних засобів368. В. Болтунов вважає, що правова політика – це саме
діяльність уповноважених органів, яка реалізується у сфері
дії права і яка тягне за собою правові наслідки369.
О. Рибаков та С. Тихонова зазначають, що два цих підходи не суперечать один одному. Їх методологічне значення –
забезпечувати для вибраного об’єкта вивчення доступність
дослідницького аналізу, що пояснюється внутрішніми потребами розвитку наукового знання370. Тому існують визначення правової політики, які об’єднують елементи цих підходів.
В Хвалєєв доводив: діяльнісний аспект демонструє, що практична основа правової політики полягає в діяльності суб’єктів
Поляков А.В. Введение в общую теорию государства и права: курс лекцій. URL: http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=101.
366 Шундиков К.В. О некоторых проблемах формирования, развития и реализации концепции правовой политики. Правовая политика: от концепции к реальности. Москва: Юрист, 2004. С. 27.
367 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика… С. 7.
368 Малько А.В. Теория правовой политики. Москва, 2012. C. 29.
369 Болтунов В.В. Соотношение понятий «правовая политика» и «правовая
культура». Апробация. 2013. №8 (11). С.9.
370 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика… С. 7.
365
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правової політики відповідно до концептуально-ідеологічного обґрунтування ідеологічних трансформацій371. В. Нерсе
сянц визначав правову політику як державну політику в
галузі розвитку права (внутрішнього та міжнародного), стратегію і тактику правового шляху розвитку суспільства, держави, країни; систему ідей, принципів, норм, форм та процедур визнання, втілення та розвитку основ та вимог панування права в суспільному та державному житті372.
Отже, гносеологічна природа та сутність, зміст правової
політики мають складний та різноманітний характер. З одного
боку, правова політика існує поряд з іншими видами державної
політики, такими, як економічна, соціальна, національна, екологічна тощо. При цьому відображається вузький аспект її
розуміння. Інший, широкий аспект розуміння правової політики полягає в тому, що право закріплює і юридично оформлює
усі форми та види державної політики. На цій підставі правова
політика виступає самостійним феноменом та має свої якісні
характеристики373. В будь-якому випадку правова політика
спрямована на удосконалення системи права і правової системи і характерна для будь-якої держави. Правова політика можлива у тих соціумах, де офіційно, фактично та юридично державою визнане природне право, і відповідно існує завдання
підпорядкувати позитивне право природному, узгодити одне з
іншим. Інакше кажучи, еталоном розвитку права є реалізація
і захист природних прав. Оскільки в сучасному світі більшість
країн визнають природні права, поняття права та правової
політики найчастіше співпадають за змістом та обсягом374.
371 Хвалеев В.А. Правовая политика России в условиях глобализации:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 7.
372 Нерсесянц В.С. Правовая политика Российской Федерации: основные
направления и задачи. Правовая политика и пути совершенствования
правотворческой деятельности в Российской Федерации. Москва:
Издательство РУДН, 2006. С. 69.
373 Лебедева Е.Н. Правовая политика как общетеоретическая категорія.
Современное общество и право. 2011. № 4. С. 29.
374 Рыбаков О.Ю. Методологическое значение теории правовой политики.
Юридическая наука. 2017. № 4. С. 53.
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Звідси О. Рибаков та С. Тихонова визначають правову політику
як управління позитивним правом для підпорядкування його
праву природному. Якщо таке управління має іншу мету то
слід вести мову про державно-правову політику, яка також
управляє розвитком позитивного права. Оскільки сучасна
російська правова політика здійснюється на базі визнання природного права (ст. 17 Конституції Російської Федерації), то вона
є правовою. Одночасно такий розгляд правової політики як
управління позитивним правом дає змогу акцентувати її свідомий, вольовий характер, спрямований на зміну права375.
По-різному підходять російські автори до опису форм реалізації правової політики. Іноді виділяють дві таких форми:
правотворчу діяльність та правозастосування376. А. Коробова
говорить про три форми реалізації правової політики держави: правотворчість, правозастосування і правове виховання377. О. Малько вважає, що правова політика повинна складатися із таких основних напрямів, які можуть вважатися і
формами її реалізації: 1) правотворча; 2) правозастосовна; 3)
інтерпретаційна; 4) доктринальна; 5) правонавчальна
тощо378. М. Матузов вважає, що форми реалізації права
(дотримання, виконання, використання, застосування) є за
своєю суттю і формами здійснення цієї політики379. Найбільш
ґрунтовно до визначення форм реалізації правової політики
підійшов О. Рибаков, який визначив такі з них: 1) правозахисну; 2) правотворчу; 3) правозастосовну; 4) наглядовоконтрольну; 5) правове забезпечення функціонування дер375 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика… С. 13.
376 Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики: учеб. пособ.
Владивосток, 1982. С. 39-43; Молодцов А.С, Благов Е.В. Понятие и
основные направления уголовной политики и участие общественности в
борьбе с преступностью: текст лекций. Ярославль, 1987. С. 6-7.
377 Коробова А.П. Правовая политика: понятие, формы реализации,
приоритеты в современной России: автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2000. С. 19.
378 Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. С. 277.
379 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003.
С. 324.
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жави і її органів; 6) організація діяльності правоохоронних
органів; 7) підготовка дипломованих юристів у навчальних
закладах; 8) організація наукової діяльності; 9) доктринальна; 10) правова освіта380.
Дослідження правової політики стало в Російській
Федерації проблемою державного рівня. Указом Президента
Російської Федерації від 3 грудня 1994 року було затверджено Положення «Про забезпечення діяльності Інституту держави і права Російської академії наук в якості аналітичного
центру з правової політики Президента Російської
Федерації»381. О. Малько, М. Матузов та К. Шундіков розробили проект Концепції правової політики Російської
Федерації до 2020 року, відповідно до якої правова політика – це цілеспрямована планомірна діяльність держави у
сфері правового регулювання соціальних відносин, сутність
якої полягає у виробленні і практичній реалізації правових
ідей і цілей стратегічного характеру382.
Аналогічно у 2002 році в Республіці Казахстан було прийнято Концепцію правової політики до 2010 року, яка була
затверджена Указом Президента Республіки Казахстан.
У 2009 році було затверджено оновлений варіант Концепції
на період з 2010 до 2020 року383.
Українські вчені долучилися до дослідження дискурсу
правової політики за прикладом своїх російських колег.
Загальним місцем стало згадування про те, що правова політика не є нормативною категорією та не використовується у
нормативно-правових актах. Відповідно кожен, хто висвіт380 Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и
свобод личности: вопросы теории: дисс. … доктора юрид. наук. Саратов,
2005.
381 Сборник законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3337.
382 Проект Концепции правовой политики в Российской Федерации до
2020 г. Москва, 2008. С. 5.
383 О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с
2010 до 2020 года: Указ Президента Республики Казахстан от 24.08.2009 г.
№ 858. Законодательство Казахстана on-line URL: http://www.pavlodar.
com/zakon/?dok=04450.

245

Розділ 7. Правова політика як практична реалізація…

лює правову політику, починає з пояснення сутності, яку він
вкладає в це словосполучення. Категорія «правова політика»
в дослідженнях науковців розглядається у трьох інтерпретаціях: як науково обґрунтована і послідовна діяльність державних і муніципальних органів зі створення ефективного
механізму правового регулювання; як комплекс ідей, заходів, завдань, програм, настанов, що реалізуються у сфері
права і завдяки праву; як частина державної політики384.
Одним із перших серед українських правознавців почав
досліджувати правову політику В. Селіванов. На його думку,
головною метою правової політики демократичної, соціальної, правової держави з багатопартійною системою повинно
бути сприяння досягненню громадянської злагоди в суспільстві на основі утвердження і забезпечення законних прав і
свобод людини, котрі не порушують насамперед права та
свободи інших, а також моральні засади суспільства, а серцевиною правової політики є діяльність з визнання, закріплення, забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина385. Правова політика як форма і різновид державної
політики є вираженням обумовленої комбінацією матеріальних умов і суб’єктивних факторів політичної волі владних
соціальних сил, повинна базуватися на правових основах і
здійснюватися за допомогою юридичних засобів як у державно організованому суспільстві в цілому, так і окремо в його
правовій сфері (системі), бути спрямованою на захист законних прав та свобод людини386.
Українські вчені визначають правову політику особливою
формою державної політики. С. Береза розуміє під правовою
політикою особливу форму державної політики, засіб юриРуднєва О.М. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності. Правова політика України: концеп
туальні засади та механізми формування: зб. матер. наук.-практ. конф.
(Київ, 5 грудня 2012 р.). Київ, 2012. С. 6.
385 Селиванов В. Правовая политика Украины (некоторые теоретические
вопросы сущности, содержания и технологии). Право Украины. 2001. № 12.
С. 11-12.
386 Там само. С. 11.
384
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дичної легітимації, закріплення і здійснення політичного
курсу країни, волі її офіційних лідерів і владних структур.
Правова політика – могутній засіб перетворення суспільства.
Головне завдання юридичної політики – правове забезпечення реформ, що проводяться, демократизації суспільного
життя, стабільності й правопорядку в країні387. А. Онупрієнко
вважає, що правова політика – політика держави, спрямована на забезпечення прав і свобод громадян, законності й
правопорядку у суспільних відносинах. Правова політика
визначає зміст і сенс багатьох державних функцій та рішень,
є необхідною умовою здійснення глибинних перетворень у
суспільстві388.
А. Лопушанський, констатуючи, що суб’єктом формування
правової політики, її організаційною та координаційною
силою є держава в особі державних органів, спробував довести, що громадяни, їх об’єднання, інші інститути громадянського суспільства також беруть участь у формуванні правової політики через волонтерство, засоби масової інформації,
передбачені законодавством можливості доступу громадян
до державного управління тощо. Отже, формування правової
політики, на думку автора, не можна пов’язувати виключно
з діяльністю державних органів. Такий підхід до визначення
суб’єктів формування правової політики виявляється дещо
спрощеним, адже, крім державних органів, значна кількість
інститутів громадянського суспільства та громадян у той чи
інший спосіб справляють вплив на формування правової
політики. Відповідно до суб’єктів формування правової політики можна віднести органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства
(політичні партії, громадські організації, засоби масової
387 Береза С.В. Правова політика як засіб взаємодії правової та політичної
системи. Держава і право. 2006. Вип. 32. С. 79.
388 Онупрієнко А.М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина як
вектор розвитку правової політики в Україні. Наукові записки
Національного університету «Острозька академія». Серія Право. Вип. 2.
Ч. 1. Острог, 2001. С. 210.
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інформації, інші громадські формування), громадян України,
які справляють прямий або опосередкований вплив на
визначення правової політики та її реалізацію в суспільному
та державному житті389.
У грудні 2012 року в Національному інституті стратегічних досліджень спільно з Національною академією правових
наук України було проведено науково-практичну конференцію «Правова політика України: концептуальні засади та
механізми формування», в ході якої представлено аналітичну доповідь, виступи науковців, юристів-практиків, представників органів державної влади. Конференція була присвячена обговоренню питання концептуалізації та підвищення ефективності правової політики в Україні, основних
напрямів формування і розвитку правової політики тощо390.
У жовтні 2014 року Національною академією прокуратури
України проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Правова політика в Україні: проблеми теорії і практики», в ході якої здійснено спробу розгляду питань правової
політики в різних галузях права391.
У межах концепції правової політики дослідники-правознавці намагалися співставити і визначити межі політики і
права. Якщо право розглядати як інструмент, знаряддя,
засіб влади, то політика завжди домінуватиме щодо права, і
про її правовий характер говорити не доводиться. Такий стан
характерний для періоду революцій, криз, інших соціальних
аномалій, коли політика волюнтаризму бере верх над правом. Тому важливо «пов’язати» політику правом, поставити
чіткі межі дозволеної поведінки. Політика повинна спирати389 Лопушанський А.А. Правова політика і законотворчість: механізм
взаємодії і тенденції розвитку: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ,
2015, С. 12.
390 Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 5 грудня 2012 р.). Київ: НІСД,
2013. 160 с.
391 Правова політика в Україні: питання теорії і практики. Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2014 року). Київ: Національна
академія прокуратури України, 2014. Т. 1. 342 с.
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ся на право і обмежуватися їм, аби запобігти зловживанням.
Щодо права як самостійної соціальної і культурної цінності,
то політика повинна свідомо трактувати його як мету і відповідно застосовувати силу тільки в межах правового простору392. Право – це спосіб легітимації і водночас форма вираження і здійснення політики, а політика через інститути
влади і закони гарантує певну міру свободи і відповідальності особи, її права та інтереси393.
О. Минькович-Слободяник обстоює позицію про те, що
правова політика генетично походить від політики, але
базою для її існування і функціонування завжди виступає
лише право. Саме право впливає на її формування, визначає, якою вона буде, які цінності покликана нести в суспільство і захищати. Тобто політика, на її думку, – це влада в
динаміці, а право, законодавство – статика влади394.
Обмеження правом меж діяльності держави є однією з найбільш важливих, сутнісних ознак правової держави.
Необхідність такого обмеження полягає насамперед у тому,
щоб суб’єктивні особливості характеру і недоліки тієї чи
іншої посадової особи не змогли перетворитися на вади самої
державної влади. З цього випливає висновок про пріоритетне становище правової політики в правовій державі, оскільки остання не зможе ефективно функціонувати без науково
обґрунтованої правової політики395.
Правова політика є такою моделлю співвідношення політики та права, що характеризується їх взаємопроникненням
і взаємодією, коли не тільки право є засобом політики, але й
політика здійснюється у правовій формі, не тільки політика
визначає право, але й право є фактором, що визначає правомірність політики. Відповідно до цього в структурі правової
Лебедева Е.Н. Правовая политика…С. 29.
Матузов Н.И. Право и политика в их взаимодействии. Российская правовая политика: курс лекцій. Москва, 2003. С. 30.
394 Минькович-Слободяник О.В. Правова політика: стратегічні пріоритети
і напрями вдосконалення. Київ: Логос, 2012. С. 180.
395 Минькович-Слободяник О.В. Правова політика як чинник функціонування правової держави. Держава і право. 2012. Вип. 57. С. 58.
392
393
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політики можна виділити два відносно автономних напрями: 1) політику в сфері права, яка пов’язана з формуванням
концепції юридичного впливу, підготовкою кваліфікованих
юридичних кадрів і правотворчістю; 2) політикою за допомогою права, що полягає у правовому регулюванні й правозастосовній практиці396.
Особливість правової політики полягає в тому, що вона
обов’язково має ґрунтуватися на праві в його об’єктивному
призначенні як засобу порядку, на засадах справедливості й
свободи, відповідати об’єктивним потребам гуманітарного
розвитку суспільства, соціального прогресу, а не просто законодавству, яке в зазначеному розумінні не завжди може бути
правовим397. Поняттям «правова політика» позначається
законність, легітимність не самої політики в цілому, а засобів та методів, що використовуються нею як видом діяльності. Тобто термін «правова політика» в такому випадку є синонімом термінів «легітимна політика», «законна політика».
В такому випадку під правовою політикою слід розуміти таку
державну політику, яка відповідає загальним моральним та
правовим вимогам та спрямована на їх поступову реалізацію
в суспільному житті, в організації та функціонуванні інститутів політичної влади398.
Таким чином, практично вся наукова література, присвячена вивченню правової політики, належить до правознавчої галузі. Юристи, аналізуючи правову політику, ставили
завдання чітко уявляти межі політичного у правовому просторі у власне юридичних відносинах399. При цьому політика
трактується ними як родове поняття відносно правової полі396 Богославский Е.А. Правовая политика и формы ее реализации. Теория
и практика общественного развития. 2014. № 21 С. 141.
397 Руданецька О.А. Правова політика держави в умовах трансформації
суспільства: теоретико-правовий аспект: автореф. дис… канд. юрид. наук.
Львів, 2014. С. 7.
398 Богославский Е.А. Правовая политика… С. 141.
399 Рыбаков О.Ю. Личность. Права и свободы. Правовая политика. Москва:
Российская правовоая академия Министерста юстиции Российской
Федерации, 2004. С. 16.

250

Розділ 7. Правова політика як практична реалізація…

тики, і виходячи з цього, описується політична сфера. Так,
Г. Муромцев визначає структуру політики як систему ідеологічного, соціологічного та інституційного компонентів, як
єдність а) політичних ідей, поглядів та теорій; б) політичних
відносин (між класами, націями та державами); в) політичних інститутів400.
Такий однобічний підхід призводить до ситуації, який ми
умовно визначимо як «казус Загурського», коли політика не
вважається окремою формою людської діяльності і відповідно окремим напрямом наукових досліджень. На думку молодого вітчизняного правознавця О. Загурського, «велика кількість сфер політики (соціальна, правова, економічна, антропологічна, національна, культурно-освітня, аграрна, міжнародна) визначає те, що політика сама по собі не є самоціннісною формою людської діяльності і її дії – це найчастіше
розв’язання проблем за межами самої себе»401.
Тож спробуємо поглянути на проблему правової політики
з точки зору політичної науки, адже «перш ніж політика
стане правовою – саме право повинно стати політичним,
тобто воно повинно мати властивості політики, відображати
її сутність, «розуміти» її цілі, завдання та стратегічне
спрямування»402. Адже, враховуючи тісний зв’язок політики
і права в сучасних демократичних, правових державах, правову політику варто відносити одночасно і до сфери права, і
до сфери політики403.
Ми свідомі того, що об’єктивними передумовами наукової
інституціоналізації правової політології є те, що за сучасних
Муромцев Г.И. Правовая политика: специфика понятия и ее преломление в постсоветской России. Правовая политика и пути совершенствования правотворческой деятельности в Российской Федерации. Москва:
Изд-во РУДН, 2006.
401 Загурський О.Б. Правова політика як важлива складова державної
політики України Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2011. № 2(38). С. 35.
402 Исаков Н.В. Правовая политика: теоретические подходы к исследованию. Право и политика. 2003. № 5. С. 24.
403 Руданецька О.А. Правова політика держави… С. 8.
400
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умов суспільно-політичного розвитку саме праву належить
ключова роль в організації політичної сфери життя суспільства, утвердженні й легітимації політичної влади як такої.
Поряд з іншими засобами реалізації політики право впливає
на усе політичне життя: юридично оформляє і закріплює
структуру, порядок формування і компетенцію органів
публічної влади, визначає поле і правила політичної діяльності, права й обов’язки суб’єктів політики404. Тим більше, що
політологія тривалий час до свого виокремлення існувала в
межах правознавства. Зокрема, загальновідомим є той факт,
що політична наука, зокрема її порівняльна галузь, виникла
і тривалий час розвивалась як наука про конституційний
лад різних країн, вивчаючи у статиці формально-юридичний
бік політичного життя405. Однак, на нашу думку, розширення дискурсу розгляду правової політики за рахунок докладнішого вивчення іншої (неправової) частини концепції становить певний дослідницький інтерес і сприятиме більш
ґрунтовному, всебічному та об’єктивному погляду на означену проблему.
При усій багатозначності поняття «політика», коли говорять про світ політичного, йдеться насамперед про особливу
сферу життєдіяльності, яка пов’язана з владними відносинами, з державою і державним устроєм, з тими інститутами,
принципами нормами тощо, які покликані гарантувати життєздатність людського співтовариства, реалізацію їх спільної
волі, інтересів та потреб406. Політика – це суспільна діяльність, змістом якої є прийняття і виконання владних рішень
щодо різних суспільних груп і суспільства в цілому, а також
суперництво і співробітництво у боротьбі за здобуття та втримання владних позицій та за вплив на владу407. Отже, у
Кресіна І.О. Сотник А.Л. Правова політологія… С. 302.
Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях. Вісник Львівського університету. Серія Філо
софсько-політологічні студії. 2011. Вип. 1 . С. 129.
406 Гаджиев К.С. Политическая наука. Москва, 1995. С. 94
407 Колодій А. Політика і наука про неї. URL: https://political-studies.
com/?p=1561.
404
405
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змісті політики як суспільної діяльності чітко виділяються
два аспекти: 1) управлінський, пов’язаний з прийняттям
рішень, урядуванням державних та самоврядних громадських органів; 2) змагальний, пов’язаний із боротьбою за
владні позиції, за право здійснювати врядування відповідно
до свого бачення, за вплив на урядовців і політичні курси,
які вони проводять408.
Саме суспільство сьогодні розглядається як цілісна система елементів, що знаходяться у стані тісного взаємозв’язку
(системний підхід)409. Соціальна система – це цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв’язки, взаємодії і відносини. Найбільш характерними є взаємодії і відносини, що включають координацію та субординацію елементів. Координація – це визначена погодженість елементів, той
особливий характер їхньої взаємної залежності, який забезпечує збереження цілісної системи. Субординація – це підпорядкованість, що вказує на особливе місце, неоднакове значення елементів у цілісній системі. З огляду на це характер
взаємодії елементів системи пояснюється за допомогою
детерміністського або функціонального підходів.
Детермінізм намагається визначити провідний елемент
системи, який є провідним у її розвитку. Це може бути економіка (К. Маркс), культура (Ф. Фукуяма) тощо. Функціоналізм
вказує на взаємодію сфер суспільства як певних саморегульованих підсистем, кожна з яких має відносну автономність. З цього випливає найбільш поширений на сьогодні
плюралістичний погляд на взаємодію підсистем суспільства.
Плюралісти стверджують, що в сучасному складному суспільстві взагалі не можна визначити якоїсь особливої провідної підсистеми. Усі сфери суспільства – важливі та взаємодіють рівноправно.
408 Колодій А. Політика і наука про неї. URL: https://political-studies.
com/?p=1561.
409 Йолон. П. Системний підхід. Філософський енциклопедичний словник.
Київ: Абрис, 2002. С. 584.
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Порівняно з іншими підсистемами – економічною, соціальною, духовною, сімейно-побутовою – політичній підсистемі притаманна роль загальносуспільного регулятора.
Володіючи таким специфічним засобом, як влада, політика
має змогу розв’язувати найбільш заплутані вузли суперечностей, що виникають у суспільстві. Саме в політичній
сфері визначаються цілі суспільного розвитку, забезпечується соціальна, регіональна, етнічна інтеграція, внаслідок
чого суспільна система починає діяти більш злагоджено і
ефективно. Управління та його політична форма – врядування – є субстанційною особливістю політики410. Іншою
особливістю політичної сфери є те, що в ній розв’язуються
багато проблем, які за своїм походженням не є політичними. Коли те чи інше питання економіки, культури чи навіть
побуту загострюється, потребує згоди між людьми щодо його
розв’язання, воно набуває загального значення і переходить до сфери політики411.
Здійснюючи політику, політичні агенти апелюють до прийнятих у суспільстві правових норм, сформульованих і
зафіксованих у конституціях, законах, інших нормативних
актах держави. Ці акти, з одного боку, є продуктом політичної діяльності даного суспільства. Адже вони є не чим іншим,
як уже ухваленими (іноді на ґрунті широкого суспільного
консенсусу, а іноді – в результаті гострих протистоянь)
рішеннями, які потрібно виконувати. З іншого боку, набувши статус закону, вони, принаймні в ідеалі, стають над перипетіями політичної боротьби, набувають статусу позаполітичних регуляторів суспільного життя. Особливістю правових норм є те, що вони а) встановлюються державними
органами і є обов’язковими для всіх людей, що проживають
на території даної держави; б) мають визначену форму:
закон, указ, декрет, постанова, розпорядження тощо; б) передбачають санкції (застосування державного примусу), якщо
410
411
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правові нормі порушуються на практиці; в) їх дотримання
контролюється спеціальними правоохоронними органами, у
розпорядженні яких є різноманітні засоби покарання та примусу за невиконання правових норм412.
Щодо місця правової політики в системі координат політичної науки. В історії європейської політичної думки прийнято виділяти: 1) традиційну науку про політику, яка
зосереджується на політико-філософських проблемах та
вивченні політичних інститутів і є близькою до політичної
філософії, історії, теорії держави і права; 2) сучасну науку
про політику, яка займається емпірико-аналітичним дослідженням політики (аналізує вибори, процес прийняття
рішень, боротьбу групових інтересів), спираючись на емпіричну соціологію, соціальну психологію, частково – на економічні науки, поєднані з розробкою узагальнюючих політичних теорій, базованих на надбаннях політичної філософії; 3) радикально-критичну науку про політику, що
пов’язана з марксистськими та немарксистськими дослідженнями суспільства й акцентує увагу на залежності політичних інститутів і процесів від економічних та соціальних
умов їх функціонування, особливо на відносинах власності413. При такому підході сучасна політична наука (політологія) спрямовує свої зусилля на вивчення реальних інститутів та процесів у всій їх різноманітності. Її насамперед
цікавлять емпіричні факти, на яких вона будує свою теорію414.
Комплексність політології як науки полягає насамперед у
всебічному, багаторівневому розгляді досліджуваного об’єкта
та у використанні усіх доступних підходів і методів дослідження (плюралізмі методологічного апарату). Інший аспект
її комплексності пов’язаний з тим, що вона «не лише вивчає
внутрішню побудову політики, але й дає її цілісну інтерпре412
413
414
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тацію, інтегруючи всі найбільш значущі результати досліджень інших субдисциплін»415.
Владу називають центральною категорією політології,
суспільним феноменом, що посідає таке саме місце в політиці, як гроші в економіці. Але якщо подивитися на кількість політологічних досліджень самого феномена влади, то
вона не буде вражаючою. Причиною є те, що коли влада
розглядається онтологічно, як суспільний феномен взагалі,
вона входить до предметного поля політичної філософії та
соціології. І лише тоді, коли владу досліджують під кутом
зору її застосування до розв’язання суспільних проблем
(урядування в його різних формах), міжгрупової боротьби
за оволодіння нею, а також стримуючих механізмів і дій,
спрямованих на недопущення її узурпації, влада входить
до предметного поля політології416. З точки зору сучасного
розвитку, «політична наука – системне вивчення урядування шляхом застосування емпіричних і взагалі наукових
методів аналізу»417.
У ХХ столітті ідея про наукове обґрунтування державної
політики дістала поширення у західних країнах. При такому
підході використання влади означає соціальне управління
суспільством. Управління – це функція високоорганізованих
систем (соціологічних, біологічних, технічних), що забезпечує їхню структурну цілісність, підтримання заданого режиму діяльності, реалізацію програми, досягнення мети418.
В політології управління визначається як вплив суб’єкта
політики на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх
інтересів; основна ланка політичної системи, спрямована на
здійснення політичної влади. Недостатньо мати владу, важСоловьев. А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологи: учеб. для вузов. Москва: Аспект Пресс, 2003. С. 20.
416 Колодій А. Предметне поле політичної науки у сучасний період
URL: https://political-studies.com/?p=1823.
417 Roskin M.G. Political science //Encyclopaedia Britannica URL: http://www.
britannica.com/topic/political-science.
418 Мороз О. Управління (керування). Філософський енциклопедичний
словник. Київ: Абрис, 2002. С. 657.
415
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ливим є вміння користуватися нею419. В цей період західна
наукова думка починає розробляти теорію управління.
З’являються праці М. Вебера, В. Вільсона, Ф. Гуднау про
теорію державного управління. Розвиваються наукові школи
наукового управління про раціональну організацію виробництва (Ф. Тейлор), класична школа менеджменту про універсальні принципи управління (А. Файоль), антикризове
державне управління економікою (Дж. Кейнс)420.
У пострадянський період проблеми державного управління починають розроблятися і на теренах колишнього СРСР.
У цей період склалися два основні підходи до його розуміння. Вузький, що відповідає трактуванню західної школи старого менеджменту, яка пов’язує державне управління з
реалізацією державної влади, і широкий, що розглядає державне управління як діяльність державного апарату з регулювання суспільних відносин, управління як суспільними,
так і приватними справами.
Широке трактування перестає пов’язувати державне
управління лише з виконавчою владою, але коло його суб’єк
тів все ще перебуває в системі державних органів. Західна ж
політична думка більше уваги починає приділяти технологіям взаємодії суб’єктів державного управління, переходу від
інституційних моделей діяльності до проектних, розширення об’єкта вивчення з державної сфери до публічної421.
Таким чином, коли ми говоримо про правову політику з
точки зору сучасної політології, ми говоримо про управлінський аспект політики, її регулятивну функцію. Простіше
різницю пояснити англійською. Коли ми маємо на увазі
управлінський аспект політики, то в англійській мові використовуємо окремий термін – policy (в нашому випадку legal
policy), на відміну від politics. Натомість у нашому лексиконі
419 Андрєєв С.С. Управління. Політологічний енциклопедичний словник.
Київ: Ґенеза, 2004. С. 681.
420 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Правовая политика … С.11.
421 Береза А.В. Ефективне урядування як чинник стабільності політичної
системи. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2012. 370 с.
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два сенси зливаються в одному слові «політика», яке охоплює
два принципово відмінні види політичної діяльності: боротьбу за владу і регулювання суспільних відносин, здійснення
суспільного врядування422.
Розгляд правової політики в межах правової політології
дає можливість окремо і предметно звернутися до прикладного аспекта широкого політико-правового підходу до суспільного життя і одночасно є своєрідною вишуканою відповіддю нового напряму наукових досліджень (правової політології) на одну з найгостріших політологічних дискусій останнього часу, що триває у західній політичній науці. Дискусію,
яка стосується значення політологічних досліджень для
розвитку «чистої науки», з одного боку, і для «публічного
життя» – з іншого, описала А. Колодій423.
Американські політологи намагаються відповісти на
питання: до чого політологія має прагнути насамперед: до
розвитку свого методологічного інструментарію і, як наслідок, до перетворення на більш точну науку, чи до того, щоб
давати конкретні відповіді на запити суспільного життя і
політики, сприяти формуванню доброчесних громадян, формулювати пропозиції щодо прийняття кращих рішень у
сфері публічної політики, шукати розв’язання проблем міжнародного життя? На ці питання науковці відповідають
по-різному. А. Колодій цитує Роджерса М. Сміта, який проаналізував ставлення американських політологів до означеної проблеми від початку ХХ століття і дійшов парадоксального висновку, що «майже всі провідні американські політологи в молоді роки наголошували на тому, щоб робити політологію більш науковою, а в старшому віці підкреслювали її
Колодій А. Предметне поле політичної науки у сучасний період
URL: https://political-studies.com/?p=1823.
423 Колодій Антоніна. Предметне поле політичної науки в сучасний період.
Політична наука в Україні. 1991-2016. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. Київ: Парламентське видавництво, 2016. С. 44-91.
422
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суспільне значення»424. Однак у підсумку виходить, що
перша тенденція у США усе ж перемагає: американські політологи надають перевагу темам, при вивченні яких можна
застосувати методологічний інструментарій, що дає змогу
досягнути більшої наукової точності. Натомість теми, корисні для суспільства, розвитку демократії, для зміцнення позицій американської держави, часто бувають недостатньо
популярними, позаяк для їх дослідження немає добре опрацьованого наукового апарату.
А. Колодій пише, що дискусії довкола цих двох тенденцій:
орієнтації на релевантність, що певним чином перегукується
із зростанням уваги до прикладних аспектів політичної
науки, та посиленням нормативізму й зосередженості на
посиленні науковості політології та її квантифікації, тривалий час перебувають у центрі уваги наукових спільнот,
зокрема американської, британської та міжнародної політологічних асоціацій (відповідно APSA, PSA та IPSA). Їх керівництво докладає певних зусиль, щоб звести до мінімуму
суперечність між цими цілями та між науковцями, які на
них орієнтуються. Зокрема, на початку 2000-х років, коли
дискусія з цього приводу розгорілася в APSA, тодішній її
голова Роберт Патнем намагався примирити сторони, закликаючи розвивати політичну науку в різних напрямах та
стверджуючи водночас, що надалі приділятиметься більше
уваги дослідженню суспільно важливих питань. Проте «надія
Роберта Патнема на піднесення суспільно значущих досліджень», на думку Р. М. Сміта, не збулася: «тенденція до
переважання політології «професійного» стилю, яка ані прагне, ані досягає великої «актуальності» стосовно основних
аспектів сучасних суспільних проблем, зберігається», причому сторони знаходяться не в рівному становищі425.
424 Smith R.M. Political Science and the Public Sphere in the 21st Century
URL: http://publicsphere.ssrc.org/smith-political-science-and-the-publicsphere/.
425 Там само.
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Подібні обговорення ведуться також у Міжнародній асо
ціації молодих політологів. Висловлюючись про те, чому
вони обрали політологію та яка місія останньої в сучасному
світі, частина диспутантів наголошує на практичному значенні політичної науки, що має «змінювати світ на краще», а
також на завданні політологів не лише описувати події та
виявляти проблеми, а й «прописувати рекомендації, що
сприяють зростанню загального блага»426. Натомість інша
частина, визнаючи, що «певний ступінь практичної орієнтації необхідний», закликає до обережності з практичними
рекомендаціями, вважаючи, що науковці найперше мають
навчитися відповідати на питання «чому», що й буде їхнім
головним внеском у розв’язання практичних проблем427.
Суперечність між науковістю та релевантністю політичної
науки існує не лише у США. Про неї пишуть також британські та австралійські дослідники, висловлює певну стурбованість Міжнародна асоціація політичних наук428.
Поділ правової політології на три пізнавальних рівні, про
що йшлося на початку нашого розділу, виокремлення емпіричного пізнавального рівня дає змогу певним чином
«розв’язати» дискусію наших західних колег. Правова політологія на найвищому філософському рівні формує ціннісні
орієнтири взаємодії права та політики, на теоретичному –
розробляє наукові гіпотези, понятійно-категоріальний апарат, здійснює політико-правовий аналіз, а на емпіричному –
426 Jison J.R. Beyond the theoretical: What does the world expect from the
political scientists of today? On the role of political scientists in the 21st
century. International Association for Political Science Students. February 16,
2014. URL: http://www.iapss.org/2014/02/16/on-the-role-of-political-scientistsin-the-21st-century/.
427 Delcea Sergiu Who is afraid of whom: The marketizers of the ivory towers
or vice-versa? A response to John Raymond Jison. On the role of political
scientists in the 21st century. International Association for Political Science
Students. 23 February 2014. URL: http://www.iapss.org/2014/02/16/on-therole-of-political-scientists-in-the-21st-century/.
428 Колодій А. Предметне поле політичної науки у сучасний період
URL: https://political-studies.com/?p=1823.

260

Розділ 7. Правова політика як практична реалізація…

даватиме прикладні практичні рекомендації для здійснення
в суспільстві ефективної правової політики.
Якщо із цих позицій підійти до аналізу правової політики
сучасної України, то проблема співвідношення у суспільному
житті політики і права дедалі більше загострюється. Законо
давство виявляється неспроможним сприяти розв’язанню
проблем, які породжуються відносинами між громадянами,
соціальними групами та державами. Поширюється тенденція «політизації правових норм»429. У свою чергу, факт «політизації права» наштовхує на думку про те, що назріла необхідність включення до предметного поля політичної науки
питань про політичні підстави правової практики, політичну
ефективність права, його роль у функціонуванні політичної
сфери суспільного життя430.
Дедалі частіше в сучасній політиці правила політичної
доцільності стають вищими за норми конституційної законності431. Нерідко бачимо спроби використовувати право з
метою досягнення певних політичних цілей432.
Загалом практика демонструє різні приклади взаємодії
політики і права при виробленні державної політики та прийнятті політико-правових рішень. В одних випадках право
ставиться на службу політичній доцільності, в інших правові
норми виписуються під певну політичну ситуацію, іноді правова норма – акт волевиявлення політичного класу, водночас у самому суспільстві не виникло об’єктивних передумов
для подібного унормування ситуації.
Одним із перших надзвичайно суперечливих політикоправових документів в новітній історії України стало Рішення
Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року
429 Перегуда Є.В. Політика і право на етапі суспільної трансформації:
матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформація політики в
право: різні традиції і досвід» (9-12 листопада 2005 р., Київ-Харків).
Xарків, 2006. С. 229.
430 Кресіна І.О. Сотник А.Л. Правова політологія… С. 295.
431 Там само. С. 294.
432 Шемшученко Ю.С. Шістдесят років – вік мудрості. Віче. 2009. № 9.
С. 18.
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№ 22-рп/2003 у справі про офіційне тлумачення положення
частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо
строків перебування на посту Президента України)433.
Відповідно до цього Рішення на Леоніда Кучму як на особу,
що була обрана Президентом за чинною Конституцією
України 1996 році не поширюється положення частини третьої статті 103 Конституції України, за яким одна й та сама
особа не може бути Президентом України більше, ніж два
строки поспіль. До честі другого Президента України він не
скористався створеною політико-правовою можливістю та
відмовився балотуватися на третій термін, заявивши, що сам
«хоче подивитися на Україну без Кучми»434.
Ще одним прикладом впливу політики на функціонування правової системи є так звані «диктаторські закони» від
16 січня 2014 року, які, за висновком Центру політико-правових реформ, були ухвалені у неконституційний спосіб, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод людини,
змістовно не відповідають Конституції України та міжнародним стандартам у сфері прав і свобод людини435.
Іноді органи державної влади змушені правовими засобами врегульовувати політичну ситуацію, яка не була передбачена чинним законодавством, однак вимагала швидкої та
юридично коректної реакції. Прикладом може бути Постанова
Верховної Ради України «Про самоусунення Президента
України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» від
22 лютого 2014 року № 757-VII436. Оцінювати це рішення
433 Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року
№ 22-рп/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03.
434 Хоменко С. Епоха Кучми: десять неоднозначних років. 9 серпня 2013 р.
URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2013/08/130809_kuchma_epoch_
sx.
435 Юридичний висновок ЦППР щодо «законів» від 16 січня 2014 року URL:
https://helsinki.org.ua/publications/yurydychnyj-vysnovok-tsppr-schodozakoniv-vid-16-sichnya-2014-roku/.
436 Постанова Верховної Ради України «Про самоусунення Президента
України від виконання конституційних повноважень та призначення
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Верховної Ради України на предмет його відповідності
Конституції неможливо, оскільки Конституція України не
містила поняття «самоусунення». Однак, на момент прийняття рішення, Верховна Рада України опинилася у стані
«крайньої необхідності» і здійснила дії, спрямовані на усунення небезпеки, що загрожувала правам і свободам громадян, суверенітету й територіальній цілісності України, її
економічній безпеці. Цю небезпеку в тих обставинах не
можна було усунути іншими засобами.
Окремого аналізу потребують законодавчі новації 20142018 років, які були «політично правильними», такими, що
досягали цілей, які поділяла більшість громадян, однак
здійснювалися в «юридично сумнівний» спосіб, за що неодноразово критикувалися опонентами та правниками437. Йдеться
про пакет декомунізаційних законів (закони України «Про
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті»438, «Про увічнення перемоги над
нацизмом в Другий світовій війні 1939-1945»439, «Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»440, «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки»441,
позачергових виборів Президента України» від 22 лютого 2014 року
№ 757-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-18.
437 Руднєва О.М. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності. Правова політика України:
концептуальні засади та механізми формування: зб. матер. наук.-практ.
конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.). С. 12-13. URL: http://www.niss.gov.ua/content/
articles/files/Pravova_pol_new-b7252.pdf.
438 Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України
у ХХ столітті: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19.
439 Про увічнення перемоги над нацизмом в Другий світовій війні 19391945: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19.
440 Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/316-19.
441 Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки:
Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19.
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«Про очищення влади»442, «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та
Луганській областях»443, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України»444, «Про внесення зміни до Кримінального
кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування
судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання»445
тощо. Зокрема, проявом конфлікту між політичною доцільністю та юридичною «чистотою» стало Рішення Конститу
ційного Суду України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 у
справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України (так
звана справа про незаконне збагачення)446.
Нормативна основа правової політики України складається з наступних елементів. Відповідно до статті 85 Конституції
України до повноважень Верховної Ради Украйни серед
іншого належать: внесення змін до Конституції України;
прийняття законів; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики447. Відповідно до статті 116 Конституції України
442 Про очищення влади: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1682-18.
443 Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та
Луганській областях: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2268-19.
444 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України: Закон України. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1355-19.
445 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк
покарання: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19.
446 Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 року
№ 1-р/2019 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального Кодексу України (так звання справа
«Про незаконне збагачення). Рішення Конституційного Суду України від
26 лютого 2019 року № 1-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v001p710-19.
447 Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
254к/96-вр.
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Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції
і законів України, актів Президента України; забезпечує
проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової
політики; політики у сферах праці й зайнятості населення,
соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування448.
Відповідно до преамбули до Закону України «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики» цим Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та
стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів
громадянського суспільства, національної безпеки і оборони,
в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади
зовнішньої політики України449.
Відповідно до статті 2 Закону засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні
Конституції України, забезпеченні в Україні прав і свобод
людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних
принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцненні демократичних засад суспільного і державного життя, забезпеченні
верховенства права, економічної і політичної незалежності
держави, захисту її національних інтересів, утвердження
України як повноправного і авторитетного члена світового
співтовариства450.
Ще одним важливим елементом нормативного забезпечення здійснення правової політики в Україні є процедура
Там само.
Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.
450 Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.
448
449
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обов’язкового проходження нормативно-правовими актами
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
процедури державної реєстрації, що є відповідним конституційним приписом (ст. 117 Конституції України). Цей механізм передбачає проведення правової експертизи нормативно-правового акту, тобто визначення відповідності останнього Конституції та законодавству України зі складанням,
погодженням, затвердженням уповноваженими посадовими
особами органів юстиції відповідного висновку та підписання наказу, а також занесення зазначеного нормативно-правового акту до державного реєстру та Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів451.
На цьому, на жаль, вичерпується перелік правових засобів регламентації здійснення правової політики. Водночас в
Україні неодноразово ставилося питання про запровадження політико-правового механізму формування та здійснення
правової політики. Правова політика, як і будь-який суспільний процес, повинна мати певний якісний вимір та включати такі складові: а) мета (те, заради чого здійснюється ця
політика); б) економічність (те, якими засобами здійснюється
ця політика); в) стабільність (те, наскільки дана політика
буде тривалою та планомірною в часі); г) ефективність (те,
наскільки мета і витрачені засоби на здійснення даної політики відповідають отриманим результатам). На жаль, сьогодні практично жодна із цих складових правової політики
належним чином не здійснюється та не контролюється452.
З точки зору логіки, першим етапом розв’язання будь-якої
політико-правової проблеми є визначення відповідних проб
лем та потреб. Цікавим у цьому аспекті був спільний проект
«Від потреб до політик: використання інструментів оцінки
Железняк Н.А. Державна реєстрація нормативно-правових актів як
форма реалізації державної правової політики. Правова політика України:
концептуальні засади та механізми формування: зб. матер. наук.-практ.
конф. (Київ, 5 грудня 2012 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 67.
452 Стефанчук Р. До питання формування правової політики в сфері приватного права. Правова політика в Україні: питання теорії і практики:
зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 24 жовтня 2014 р.). Т. 1. С. 36.
451
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для формування правового порядку денного в Україні»453.
Його організували Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Міністерством юстиції України, Директоратом з прав
людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності,
Координаційним центром з надання правової допомоги та
Мережею правового розвитку. В межах проекту Київським
міжнародним інститутом соціології за підтримки Міжна
родного фонду «Відродження» було проведене соціологічне
дослідження правових потреб та проблем у громадах. Такі
дослідження можуть стати важливим індикатором реальних
потреб населення у сфері правового захисту. Вони дозволяють визначати правові потреби громадян при формуванні й
реалізації державної політики у правовій сфері.
Наступна складова – планування законодавчої діяльності
та визначення законодавчих пріоритетів. Лише у 1997 і
1999 роках українським парламентом було схвалено постанови про загальний план законодавчих робіт на ці роки, а
також у 2006 році затверджено Перспективний план законодавчих робіт Верховної Ради України п’ятого скликання для
запровадження спланованої та послідовної нормопроектної
діяльності454. Складовою такого планування повинен стати
процес адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу455.
При цьому планомірність перспективного законодавства
безпосередньо залежить від наявності правил законотворчості. Відсутність нормативного акту, яким чітко були б
453 Дослідження правових проблем та потреб в українських громадах у
Херсоні (Херсонська область, Сєвєродонецьку (Луганська область), Жовтих
водах (Дніпропетровська область) та Соснівці (Львівська область), 2018 р.
URL:
https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Ukraine-justiceneeds-2018.pdf.
454 Стефанчук Р. Чи існує правова політика в Україні? URL: https://ukr.
lb.ua/blog/ruslan_stefanchuk/293460_chi_isnuie_pravova_politika_ukraini.
html.
455 Гаряча Ю.П. Адаптація законодавства України до надбань спільноти
(acquis communautaire) як складник правової політики. Правова політика
України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матер.
наук.-практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 100-103.
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регламентовані питання щодо змісту, структури, процесу
прийняття нормативно-правових документів, свідчить про
відсутність концептуального підходу до системного регулювання законотворчості з боку держави. По-перше, це пов’язано
з тим, що суб’єкти законотворчої діяльності мають різний
обсяг повноважень на тій чи іншій стадії законотворчого процесу, а тому діють самостійно та не узгоджено. По-друге,
нормативно-правова база, яка регулює законотворчу діяльність в Україні, є громіздкою і значною мірою застарілою;
норми, які регламентують законотворчу діяльність, розміщені у великій кількості нормативних актів, а тому не завжди
виконуються суб’єктами законопроектування. По-третє, не
розроблені та не затверджені на законодавчому рівні загальні вимоги щодо якості законопроектів та правила законодавчої техніки. Вони мають рекомендаційний характер, а отже,
їх дотримання залежить від рівня професійної підготовки
фахівців з нормопроектування та свідомості й сумління
суб’єктів законодавчої ініціативи. По-четверте, відсутнє
загальнодержавне довгострокове та поточне планування
законопроектних робіт та поетапний перегляд норм чинного
законодавства. Все це свідчить про необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання самої законотворчої діяльності в Україні, яке повинно охопити три предметні
сфери (площини): законотворчої політики, організації законотворчого процесу та законодавчої техніки. Метою вдосконалення нормативно-правового регулювання законотворчості в Україні має стати підвищення якості одержаного в
результаті законотворчого процесу нормативно-правового
матеріалу. Цього можна досягнути завдяки чіткості, однозначності, узгодженості між собою приписів нормативно-правових актів, які регулюють законотворчість, та ефективній
діяльності держави, спрямованій на реалізацію цих положень на практиці456.
456 Лопушанський А.А. Правова політика і законотворчість: механізм
взаємодії і тенденції розвитку: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ,
2015. С. 11.
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Якісна нормопроектна робота повинна ґрунтуватися не на
Регламенті Верховної Ради України, а на єдиному системоутворюючому законодавчому акті, який, ґрунтуючись на
основних положеннях Конституції України, повинен створити надійний фундамент для формування об’єднаної та такої,
що не містить внутрішніх суперечностей, системи якісного
законодавства. Саме такий закон має бути спрямований на
регулювання й охорону суспільних відносин, пов’язаних із
розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям,
набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком і встановлювати єдині вимоги щодо нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення. Особливо важливо, щоб у цьому законодавчому акті було визначено систему, види та ієрархію нормативно-правових актів457.
Проблематичним є і питання ефективності законодавства
в Україні, під якою слід розуміти співвідношення реальних
результатів реалізації закону з його метою. Суспільству
необхідна така законодавча база, яка відповідає реаліям
політичного життя, стимулює розвиток політичного плюралізму і багатопартійності. Неврегульованість окремих питань
політичного розвитку, розрив між прийнятими законами і
механізмами їх реалізації, невідповідність змісту законодавства нагальним суспільним потребам зумовлюють невизначеність і поступову стагнацію трансформаційних процесів.
Тому правова політика має сприяти випрацюванню науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення діяльності
політичних інститутів та механізмів їх правового регулювання, проведенню політологічної експертизи нормативно-правових актів та законопроектів. На політологічну експертизу
нормативно-правових актів та законопроектів можуть бути
винесені такі питання: 1) з’ясування політичних інтересів,
що зумовили прийняття того чи іншого закону. Політичний
моніторинг у цій сфері дасть змогу відповісти на питання
457 Стефанчук Р. Чи існує правова політика в Україні? URL: https://ukr.
lb.ua/blog/ruslan_stefanchuk/293460_chi_isnuie_pravova_politika_ukraini.
html.
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про те, чи не шкодитиме інтересам суспільства і держави
прийняття певного закону; 2) визначення мети прийняття
нормативно-правових актів, можливих позитивних і негативних наслідків; 3) оцінка ефективності запропонованих
правових норм458.
Окрім очищення від відвертих законодавчих анахронізмів, потрібно також сконцентрувати увагу на усуненні так
званих «законодавчих боргів». Так, досі у нас немає законодавства, у якому було б закріплено основні атрибути держави, зокрема її герб. До того ж борги приховано у перехідних
положеннях переважної більшості законодавчих актів, де
окремим дорученням є завдання уряду чи іншому суб’єкту
законотворчої діяльності впродовж певного часу розробити
та внести відповідний проект закону459.
Передумовою такого унормування політико-правового
життя держави повинна стати розробка та прийняття
Концепції правової політики, яка «дасть можливість забезпечити прийняття системи законів, що забезпечують комплексне, логічне, несуперечливе правове регулювання тих чи
інших явищ суспільного життя460. Наступним кроком після
прийняття такої концепції повинно стати прийняття концепцій в розрізі окремих галузей системи права України461.
Отже, в межах правової політології правова політика відображає прикладний характер останньої, застосовується на
емпіричному рівні, відображає управлінський аспект політики, виконує регулятивну функцію та є сукупністю принципів, норм та правил, що є підставою для прийняття політичКресіна І.О. Сотник А.Л. Правова політологія…С. 307
Стефанчук Р. Чи існує правова політика в Україні? URL: https://ukr.lb.ua/
blog/ruslan_stefanchuk/293460_chi_isnuie_pravova_politika_ukraini.html.
460 Тацій В.Я. Проблеми формування правової політики в Україні. Вісник
Академії правових наук України.1994. № 2. С. 9-10.
461 Фріс П.Л. Правова політика як елемент державної політики України:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника (19-20 лютого 2010 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ:
Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2010. С. 63.
458
459
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них рішень у правовій сфері. Актуальність правової політики в прикладному значенні не викликає сумніву. По-перше,
правова політика спрямована на впорядкування правової
сфери, що відповідно приводить до оптимізації політичних,
економічних, соціальних та інших відносин. По-друге, формування правової політики упорядковує потоки юридичної
інформації, що міститься в різних правових актах та має
здатність до зростання. По-третє, актуалізація правової політики зумовлена і посиленням управлінської функції права,
підвищенням ролі та значущості правосвідомості суспільства, розширенням договірних засад правового регулювання, потребою в координації та керованості з боку владних
структур та іншими процесами у правовому просторі.
По-четверте, посилення значущості правової політики
пов’язано з необхідністю вироблення і закріплення тактичних і стратегічних основ розвитку правового життя в
Україні462.
Правова політика як засіб демократичних перетворень
суспільства здатна формувати і в перспективі досягати
цілей стратегічного характеру: 1) створювати і розвивати
основи правової держави і громадянського суспільства;
2) регулювати складні відносини між суспільством і державою; 3) реально забезпечувати права і свободи людини і
громадянина463.

462 Кравчук М., Матола В. Правова політика в сучасній Україні: сутність,
особливості формування та реалізації. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 29.
463 Минькович-Слободяник О.В. Правова політика як чинник функціонування правової держави. Держава і право. 2012. Вип. 57. С. 56.
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Успішне функціонування будь-якої країни як правової
держави неможливе без гармонійного поєднання, узгодженої взаємодії політики і права в управлінні державою і суспільством. Право реалізується через політику, а політика
формується на засадах права. Якщо право регулює суспільні
відносини, то політика передбачає мистецтво управління
суспільними відносинами та державою. Політика і право
однаково важливі й діалектично поєднані в сфері управління суспільством і державою. Цілі, завдання та функції права
і політики, правового регулювання та політичного управління мають досить великий спільний сегмент, позаяк реалізуються в одній і тій же державі та суспільстві. Політика і
право є самодостатніми соціальними явищами, які мають
власні сфери реалізації, але при цьому виконують як спільні
функції, так і особливі, специфічні завдання.
Поява правової політології є науковою відповіддю на
сучасний запит суспільства та демократичної, правової держави, в якій людина та її інтереси є головною цінністю.
Правова політологія має стати науковою основою розвитку
політико-правової практики, забезпечення та реалізації
реформ у політико-правовій сфері держави. Здійснювати
пошук рішень актуальних проблем, відповідей на виклики
політико-правової сфери вже неможливо без тісної взаємодії
правознавства та політології, без синтезу напрацьованих
ними ідей і методів. Творення правової політології як науково-пізнавальної системи і дослідницької парадигми в контексті інтеграції наукового знання є підтвердженням того,
що розвиток науки є складним, комплексним, діалектичним
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процесом, в якому диференціація супроводжується інтеграцією, відбувається взаємопроникнення і об’єднання в єдине
ціле багатьох напрямів наукового пізнання, взаємодія різноманітних методів, теорій, ідей. Інтеграція політики і права в
межах правової політології є відображенням об’єктивної взаємодії цих феноменів.
Взаємозв’язок права та політики був свого часу помічений
як політологами, так і правниками, тому може слугувати
парадигмальною основою дослідження проблем цього
взаємозв’язку, особливостей взаємодії права та політики і
навіть вирішення прикладних завдань у царині, поле якої
окреслюється новою наукою – правовою політологією.
Остання наразі стає парадигмою, яка орієнтує на інтеграцію,
синтез політичного та правового знання для вирішення проблем, постановки та розв’язання нових завдань у політикоправовій сфері. Правова політологія, як наукова парадигма,
як підсистема у структурі політологічного і правового знан
ня, створює широкі теоретико-методологічні можливості для
когнітивного осмислення величезної кількості політико-правових процесів та явищ, що сприятиме якісно новому рівню
вивчення їх природи, суті та перебігу.
У правової політології особлива наукова місія – пошук
нових підходів, формування моделей, здатних пояснити сутність і спрогнозувати наслідки конкретних політико-правових явищ та процесів. Ця наукова підсистема покликана
сформувати новий системний підхід до вивчення політикоправового простору, в якому комплексно враховувалася б дія
політичних та правових чинників у їх взаємодії і не було б
вираженої гіпертрофії будь-якої із цих складових. Як це спостерігається зараз у правознавстві та політології: політологи
ігнорують або применшують дії правових чинників, а правники – політичних.
Ігнорування взаємовпливу та взаємозв’язку політики і
права в умовах диференціації правознавства та політики як
наукових систем негативно позначилося на результативності
обох наук та реалізації їх наукових напрацювань в управлін273
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ні та регулюванні суспільних відносин. Якщо вивчення
взаємодії, взаємовпливу політики і права окремо в межах
правознавства та політології дає можливість для обмеженого
спорадичного та ситуативного використання однією наукою
знань, отриманих іншою, то правова політологія забезпечує
комплексний кумулятивний ефект, напрацьовуючи власну
науково-методологічну базу та категоріальний апарат, яка
найбільше відповідає об’єкту дослідження – політико-правової сфери.
Правова політологія є прикладом того, що виникнення
нових наукових напрямів, окремих наук відбувається
одночасно зі «стиранням» різких граней, що розділяють
різні галузі науки, з утворенням інтегративних систем,
взаємопроникненням методів, принципів, понять.
Завданням сучасної науки є полідисциплінарний синтез,
нова єдність наукового знання, що визначається актуальними запитами суспільства, серед яких і запит на правову
політологію.
Політика і право, які на практиці завжди перебувають у
тісному взаємозв’язку, в теорії тривалий час розглядалися
окремо. Така штучна теоретична дистанція призводила до
сприйняття цих явищ як різних за змістом та формою.
В сучасних умовах потрібне глибше вивчення взаємозв’язку
та взаємовпливів, спільних функцій цих явищ. Численні
напрацювання щодо політики і права в межах двох наук –
політології і правознавства – мають бути переосмислені в
межах одного наукового напряму – правової політології.
Теоретичною платформою для розкриття взаємозв’язку
політики і права є категорія «взаємодія». Дослідження цих
явищ у взаємодії спонукає до переосмислення сформованих
у політології і правознавстві підходів щодо визначення креативного потенціалу синергетичного, аксіологічного, праксеологічного методів пізнання політики і права. Розгляд обох
явищ доцільно здійснювати з однієї обраної позиції (крізь
призму цінностей, процесів, функцій тощо), зважаючи на
мету дослідження.
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Аналіз політики і права через їх взаємодію дає змогу побачити ці явища в динаміці, з’ясувати специфіку їх формування і реалізації, адекватно оцінити численні й несподівані
зміни в політиці й праві у трансформаційний період, а відтак переосмислити дослідницькі парадигми й створити нові
концепти й теорії.
Розгляд явищ у сфері політики в їх єдності здійснюється
за допомогою поняття «політична система», у сфері права –
«правова система». Вивчення двох систем одночасно дає
можливість визначити схожі, спільні чи специфічні підсистеми. Такі дослідження сприяють розумінню причинно-наслідкових зв’язків між ними, що врешті дає змогу спрогнозувати
розвиток суспільства, надати обґрунтовані рекомендації
щодо посилення виявлених тенденцій або запобігання їм.
Правова політологія являє собою нову галузь наукового
знання, що сформувалась на зламі ХХ – ХХІ ст. на стику
правової і політичної наук. Зазначена галузь поступово здобуває визнання у науковому співтоваристві як напрям наукових досліджень, спеціальна теорія, навчальна дисципліна. Правова політологія пройшла тривалу еволюцію наукових підходів до політики та соціально-політичних концепцій
права. На цій основі вона визначає політику як справедливу
систему управління суспільством, що ґрунтується на усвідомленні пріоритетності права в досягненні соціальної стабільності, правопорядку й зміцненні громадянського суспільства.
Розуміння об’єкта і предмета правової політології пов’язане
з міжгалузевим науковим підходом, спрямованим на забезпечення цілісного сприйняття держави і громадянського
суспільства, комплексне обґрунтування державотворчої
діяльності, орієнтоване на формування моделі політико-правового розвитку, що передбачає впровадження стандартів
прогресивного соціального розвитку, застосування сучасних
технологій на благо людини; подолання суперечливих тлумачень та невиправданих суб’єктивних оцінок співвідношення політики і права, переосмислення їх у зв’язку з наслідками глобалізації та суперечностями трансформації держави й
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суспільства. Відповідно об’єктом правової політології є співвідношення та взаємодія політики і права як основа ефективності функціональних параметрів життєдіяльності держави і громадянського суспільства, предметом – збалансування сфер застосування політики і права через регулювання інституційної інфраструктури та відносин між людьми на
основі органічного поєднання потенціалу політико-правових
цінностей, соціальних і правових норм з урахуванням сутнісних потреб та запитів суспільства.
У дослідженнях правової політології застосовується широкий і багатоманітний арсенал загальних і спеціальних наукових методів, логічних засобів пізнання. Державно-правові
та суспільно-політичні явища пізнаються в органічній єдності й взаємній опосередкованості, на основі виявлення закономірностей соціального розвитку. Правова політологія орієнтує на поглиблення знань про політичну природу права,
звертаючи погляд до аналізу як позитивних, так і негативних наслідків розвитку конституційного процесу, прийняття
та виконання певних нормативно-правових актів. Важливу
роль у дослідженнях правової політології відіграють синергетичний підхід, порівняльний аналіз, аксіологічний і експертно-аналітичний методи, методи моделювання і прогнозування. Методологічні розробки правової політології покликані сприяти підвищенню інтелектуального потенціалу
політологічної освіти, вдосконаленню соціально-політичних і
правових механізмів системи державного управління, адаптації політико-правової системи до сучасних умов демократичного розвитку суспільства. Значний вплив на формування методологічних засад правової політології справляють
трансформаційні процеси в сучасній науці, що зумовлюють
плюралізм інтерпретацій, комплексність, визнання взаємозалежності всіх сфер суспільного розвитку – економіки,
права, культури, політики тощо. Зазначена тенденція передбачає опанування невизначеності, відмову від моноцентристського підходу до пізнання суспільних явищ і процесів
на користь визнання плюралізму наукових ідей і концепцій.
276

Висновки

Правова політологія як важливий напрям, теоретико-практичний потенціал якого спрямований на оптимізацію управління державою і суспільством, базується на низці важливих
наукових принципів, які дають змогу системно підійти до
розуміння тих чи інших сегментів політико-правового життя.
До таких принципів належать: гносеологічний (дає змогу пізнати механізми і закономірності взаємодії політики і права,
поглибити знання про політичну дійсність, у сфері якої право
реалізується, осмислити структурні й функціональні зв’язки
політичних і правових чинників, можливості забезпечення їх
зворотних зв’язків); принцип системності (передбачає, що
політика і право, з одного боку, розглядаються як цілісність,
спрямована на спільні об’єкти, а з іншого – як сукупність відносно самостійних елементів, властивості й функції яких
визначаються їх місцем у політичній чи правовій системах);
інтегративний (орієнтує на поєднання політологічного і правового підходів, що означає виявлення споріднених проблем,
готовність переходити від одного типу інтерпретації до іншого залежно від соціальних потреб); принцип альтернативності (пов’язаний з можливістю розвитку політико-правового
життя по різних траєкторіях, за умови різних взаємозв’язків
і структур); принцип координації теорії і практики (поряд із
теоретичним обґрунтуванням певної наукової проблеми
передбачає оцінку наявних ресурсів, кадрового потенціалу,
нормативно-правової бази, урахування позицій і думок державних і політичних діячів, виявлення пріоритетів діяльності різних інститутів і центрів впливу).
Визначення основних параметрів правової політології
потребує виокремлення властивих їй функцій. Останні є
похідними від функцій права та політики, які характеризуються й наповнюються новим змістом у теоретичному потенціалі політичної науки. Покликання правової політології, поряд
з іншим, полягає у виявленні й систематизації на цій основі
тих функцій, які адекватно відображають проблеми, що постають у процесі взаємодії політики і права. До таких функцій
належать: описово-пізнавальна (узагальнення й систематиза277
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ція знань щодо сутності політики і права, виявлення глибинних зв’язків між державно-правовими та іншими явищами
суспільного життя, здатність пояснювати суспільно-політичні
явища і процеси на основі виявлених закономірностей);
координаційно-стабілізаційна (сприяє вдосконаленню
соціально-політичних і правових механізмів системи державного управління, знаходженню шляхів урегулювання соціальних конфліктів, виробленню рекомендацій щодо підвищення легітимності державної політики, результативності
законодавчого процесу, адаптації політичної системи до сучасних умов демократичного розвитку суспільства); ціннісносмислова (дозволяє розглядати політику і право в єдності та
взаємопроникненні їх ціннісно-смислових характеристик);
функція політико-правової соціалізації (формування у громадян високої політичної і правової освіченості, культури, стимулювання процесу політико-правового становлення особистості, формування її життєвої позиції щодо держави, права та
суспільства); аналітично-прогностична (аналіз і передбачення тенденцій розвитку політичних явищ і процесів, можливих
шляхів трансформації політичної системи, наслідків
прийняття певних законодавчих актів, напрямів вдосконалення правотворчої і правореалізаційної діяльності); науковоакадемічна (дозволяє говорити про правову політологію як
новий науковий напрям і навчальну дисципліну, необхідну
для якісної підготовки юристів і політологів, розширення діапазону пізнання політико-правових явищ і процесів).
У дискурсі, що стосується проблем правової політології,
поступово формується і вдосконалюється понятійно-категоріальна основа. Поряд з родовими поняттями «політика» і
«право», що належать до об’єкта й предмета нового напряму
наукових досліджень, можна віднести поняття «правова
політика», «правовий закон», «політичне право», «політикоправові цінності», «соціальна держава». Важливими для
дослідження проблематики правової політології є також
дихотомічні співвідношення категорій «монізм – плюралізм
у політиці й праві», «політична воля – воля у праві», «полі278
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тична доцільність – правовий прагматизм». При цьому пропонований перелік є орієнтовним і не вичерпує можливість
застосування інших понять та категорій, що супроводжують
пізнання досить неоднозначного співвідношення політики і
права.
Поява у науковому дискурсі політичного права, його
оформлення у самостійний напрям досліджень свідчать про
нерозривну єдність політики і права, зростання ролі останнього в регулюванні політичних відносин, організації та
діяльності держави і суспільства в цілому. Сутність та зміст
політичного права необхідно розглядати та розуміти з різних
позицій: аксіологічної, гносеологічної, онтологічної, функціональної, організаційної, комунікативної, дефінітивної тощо.
Тільки у своїй єдності означені та інші аспекти у розумінні
сутності політичного права (у тому числі в контексті ідей та
цінностей політичної науки, її змістовних та системно-структурних характеристик, серед яких демократія, політична
свобода, політична влада, політична відповідальність, політична свідомість, політичний порядок, політична психологія,
політичне прогнозування, політичний компроміс тощо) дасть
змогу говорити про існування даного феномена не лише як
привабливої концептуальної моделі, а й об’єктивної реальності, яка має аксіологічні, гносеологічні, онтологічні, цивілізаційні, інституціональні, конститутивні, нормативні,
функціонально-телеологічні, історичні, національні та ментальні параметри, які еволюційним шляхом склалися під
впливом відповідних політичних ідей та принципів, а також
практичної політичної діяльності.
Симбіоз сутнісних, змістовних, системно-структурних та
функціонально-телеологічних характеристик політичного
права дозволяє, по-перше, зрозуміти зміст багатьох сучасних
політичних концепцій та доктрин, в основі яких гідність
людини, верховенство права, суверенітет народу, демократія, парламентаризм, соціальна солідарність, самоорганізація тощо. Тому тільки за умови їх концептуальної, інститу
ціональної та функціональної інсталяції у механізм демо279
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кратичної політичної системи суспільства політичне право
стає оптимальною та, по суті, універсальною основою для
вирішення різних політичних питань, насамперед прав
людини, що свідчить про колосальний гуманістичний потенціал інститутів політичної влади.
Політичне право не має протиставлятися або ототожнюватися виключно з конституційним або адміністративним правом. Воно є багатовимірним соціально-політичним феноменом: це і політична ідея, і політична теорія, і напрям у політичній науці, і глобальна політична практика, і нормативне
утворення тощо. Політичне право – це метатеоретичне наукове явище, що виникло на основі численних спроб теоретичного осмислення досвіду здійснення політичної влади в різних країнах. Саме тому важливим є узагальнення різнопланових досліджень політичних систем, як і акумулювання
різних наукових традицій в рамках сучасної політичної та
юридичної наук.
Досвід радикальних демократичних перетворень у політичній системі українського суспільства, розвиток нових підходів та змістів у політичній науці, виникнення нових
напрямів та концептів зумовлюють необхідність кардинального наукового переосмислення проблем співвідношення
людини, суспільства і держави, політики і права, політичних
і правових відносин тощо.
Сучасне розуміння категорії «правова політика» доволі
багатозначне, що зумовлено багатозначністю тих понять,
які є складовими цієї категорії – «політика» та «право».
Змістовне навантаження категорії «правова політика» залежить від галузі знання, в якій вона використовується.
В загальному розумінні правова політика поєднується з
правовою системою, аналогічно до того, як економічна політика є відображенням економічної системи, соціальна політика – соціальної системи тощо. На відміну від інших підсистем – економічної, соціальної, духовної – політична підсистема виконує роль загальносуспільного регулятора.
Володіючи таким специфічним засобом, як влада, політика
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вирішує основні суперечності, що виникають у процесі життєдіяльності суспільства
Найбільш розробленою концепція правової політики є у
правознавстві. На найзагальнішому рівні юристи розглядають правову політику як спосіб організації правового життя
держави, засіб його упорядкування. При цьому правова політика не є нормативною категорією та не використовується у
нормативно-правових актах.
За своїм визначенням правова політика є моделлю співвідношення політики та права, що характеризується їх взаємопроникненням і взаємодією, коли не тільки право є засобом політики, але й політика здійснюється у правовій формі,
не тільки політика визначає право, але й право є чинником,
що визначає правомірність політики.
З точки зору політичної науки, правова політика акцентує
увагу на управлінському аспекті політики (англійською –
policy), що здійснюється правовими засобами. Поділ правової
політології на три пізнавальних рівні, виокремлення емпіричного пізнавального рівня означає, що правова політологія на найвищому філософському рівні формує ціннісні
орієнтири взаємодії права та політики, на теоретичному –
розробляє наукові гіпотези, понятійно-категоріальний апарат, здійснює політико-правовий аналіз, а на емпіричному –
даватиме прикладні практичні рекомендації для здійснення
в суспільстві ефективної правової політики.
У цьому контексті правова політика сучасної України знаходиться в зародковому стані: потребує запровадження окремий політико-правовий механізм формування та здійснення
правової політики; відсутня концепція правової політики
України, недостатнім є її нормативне забезпечення; поширюється тенденція «політизації правових норм». Новітня
історія України містить різні приклади взаємодії політики і
права при виробленні державної політики та прийняття
політико-правових рішень. В одних випадках право ставиться на службу політичній доцільності, в інших правові норми
виписуються під певну політичну ситуацію, іноді правова
281

Висновки

норма – акт волевиявлення політичного класу, в той час як
у самому суспільстві не виникло об’єктивних передумов для
подібного унормування ситуації.
Усе це свідчить про відповідний суспільний запит на розробку концепції правової політики в межах політологічних
досліджень, насамперед у галузі правової політології, з
метою вироблення практичних рекомендацій та розробки
конкретно-прикладних механізмів функціонування політико-правової системи на засадах здійснення ефективної та
науково обґрунтованої правової політики сучасної української держави.
Інституціоналізація правової політології значною мірою
залежить від історичного досвіду й системи освітніх та наукових закладів конкретної країни. Перші політологічні школи
виникли у Сполучених Штатах Америки, а міждисциплінарний політико-правовий напрям дослідження сформувався з
акцентом на вивченні поведінки суддів. Адже в англосаксонській правовій системі вони відіграють не менш важливу
роль у визначенні подальшого розвитку суспільства, ніж
законодавчий орган, особливо коли йдеться про тлумачення
положень Основного закону. Політико-правовий інструментарій також формується і використовується для аналізу міжнародної політики (функціонування міжнародних правових
інститутів, особливостей міжнародно-правових процесів;
правових наслідків застосування міжнародного права) та
державного управління.
В Європі політологія сформувалася в університетському
середовищі в рамках філософських факультетів, при цьому
більший акцент зроблено на політико-економічні характеристики політичних процесів, ніж на правові. Понад те,
деякі університети стали своєрідною кузнею кадрів для політичного керівництва (Велика Британія, Франція).
Важливість правової політології для молодих демократій
зумовлена низьким рівнем як політичної, так і правової
культури, що є результатом тривалої відсутності демокра282

Висновки

тичної практики та репресивної системи права, що практикувалася у Радянському Союзі та соціалістичних країнах.
Підставами для виокремлення правової політології як
наукової школи в Україні є:
– колектив дослідників, які вивчають поточні політичні
процеси з точки зору їх правового забезпечення (О. Бабкіна,
С. Балан, Н. Батанова, А. Береза, Т. Богиня, В. Бурдяк,
К. Вітман, І. Гербут, Н. Гнатенко, В. Горбатенко, Д. Грицяк,
В. Згурська, М. Іжа, К. Іщейкін, А. Коваленко, І. Кресіна,
О. Кукуруз, І. Кушнарьов, Л. Лойко, А. Матвієнко,
П. Мироненеко, М. Нагорняк, С. Наумкіна, І. Оніщенко,
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Є. Перегуда, А.Сіленко,
О. Скрипнюк, В. Смолянюк, О. Соснін, А. Сотник, В. Співак,
М. Співак, О. Стойко, В. Тарасюк, М. Ходаківський, Н. Хома,
Ю. Шемшученко, В. Явір, О. Ярош);
– програми політико-правових досліджень, що розроб
ляються та реалізуються представниками даного наукового
напряму (так, в Інституті держави і права імені
В.М. Корецького було виконано низку науково-дослідницьких проектів: Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні (2005-2006); Політико-правові
проблеми адміністративно-територіальної реформи в Україні
(2007-2008); Правові засади державної етнонаціональної
політики в Україні (2009-2010); Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні (2010); Правові
механізми забезпечення соціальної легітимації суспільнополітичних перетворень в Україні (2011); Правові засади
оптимізації адміністративно-територіального устрою України
(2011-2012); Правові форми політичної відповідальності:
аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України (2012);
Громадський контроль діяльності органів публічної влади:
політико-правовий аналіз (2013); Політико-правові механізми запобігання ксенофобії та іншим видам дискримінації в
Україні в контексті європейської інтеграції (2013-2014);
Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в
демократичному суспільстві (2014); Етнополітична безпека
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України: політико-правові механізми протидії етнополітичної дезінтеграції держави (2015); Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення
Донбасу (2015); Політико-правові засади трансформації партійної системи України (2015-2016); Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних
викликів (2018);
– підвищення наукової кваліфікації учених, навчання в
аспірантурі та докторантурі установ Національної академії
наук та університетів, підготовка і захист кандидатських/
докторських дисертацій. До останнього часу у низці університетів студентам читалися спеціалізовані курси з правової
політології.
Очевидною є потреба у подальшій інституціоналізації
даного напряму досліджень шляхом створення спеціалізованого наукового видання; розробці навчально-методичних
планів і програм з дисципліни «Правова політологія» для
вищих закладів освіти, написання базового підручника з
правової політології, що сприятиме подальшій систематизації і поширенню знань у цій сфері.
Подальша інституціоналізація правової політології передбачає проведення міжвузівських конференцій, семінарів,
круглих столів із проблематики взаємозв’язку політики і
права.
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