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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У вітчизняній юридичній науці взагалі й особливо 

в теорії права в останні два десятиліття істотно зросла кількість робіт, присвячених 

новим аспектам правової реальності та новим підходам до пізнання права. 

На інтенсифікацію наукових досліджень у галузі права суттєво вплинули 

кардинальні зміни, пов’язані з утворенням на теренах колишнього СРСР нових 

держав, що стали на шлях самостійного розвитку їх економічних, соціальних, 

політичних і правових систем, а також відмова від ідеологічного тиску 

марксистсько-ленінської теорії на розвиток суспільної науки. Теоретичний вакуум, 

що утворився, потребував наповнення новими ідеями та поглядами, більш 

обґрунтованими і достовірними знаннями про право, яке є одним із потужних 

і важливих ресурсів суспільства, оскільки усвідомлене використання його може 

надати вагомого імпульсу розвиткові суспільних відносин в усіх сферах життя. 

Разом з тим, практика трансформації суспільного устрою є надзвичайно 

суперечливою й складною, і зараз українське суспільство переживає глибоку кризу 

не тільки в соціально-економічній, політичній і духовній сферах, а й у сфері 

правового життя – кризу правосвідомості. Остання виявляється в тому, що правовий 

нігілізм досяг свого апогею, невпинно зростає рівень злочинності, а корупція стала 

реальною загрозою національній безпеці України. Фактично право перестає 

виконувати роль головного регулятора суспільних відносин, а держава виявляється 

нездатною забезпечувати і гарантувати права людини.  

У цих умовах постає питання про шляхи подолання вказаних негативних 

явищ, підвищення ефективності правового регулювання з метою відновлення 

нормальної життєдіяльності суспільства. А це зумовлює потребу поглибленого 

теоретичного осмислення природи права, його ролі та нормативно-регулятивних 

можливостей, співвідношення права, як суспільного явища, з політичними 

та іншими факторами, його об’єктивного значення для суспільства і держави.  

Обговорення проблеми об’єктивності права має давню історію. Різні правові 

школи й доктрини по-своєму ставилися до неї: від повного чи часткового її визнання 

до категоричного заперечення. При цьому всі уявлення щодо об’єктивності права 

постійно детермінувалися певними ідеологічними, релігійними, політичними, 

моральними тощо мотивами, які, у свою чергу, обумовлювалися особливостями 

історичної епохи, у межах якої існували й розвивалися право і держава.  

А проте ознайомлення з працями в галузі теорії права переконує, що проблема 

об’єктивності права виявилася по суті не дослідженою і потребує теоретичного 

вивчення, особливо зважаючи на кризову ситуацію, що виникла останнім часом 

у питаннях праворозуміння. Невизначеність методологічних підходів і наявність 

багатьох концепцій розуміння права не сприяють чіткому науковому усвідомленню 

об’єктивної природи права як суспільного феномена. У свою чергу, недостатнім 

розумінням засад об’єктивності права обмежуються теоретичні можливості 

праворозуміння, визначення наукового поняття права. В теорії права знову 

утверджується методологічний плюралізм, що ускладнює вироблення єдиного 

розуміння права, його змісту та форми, його природи. Ці питання досі залишаються 
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дискусійними і потребують дослідження на більш високому рівні, із залученням 

філософських знань.  

Варто відзначити, що окремі аспекти проблеми об’єктивності права були 

предметом досліджень в юридичній науці. Використані їх результати, що становлять 

теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження, містять праці таких 

правознавців кінця ХІХ – початку ХХ століття, як М. Коркунов, Б. Кістяківський, 

Л. Петражицький, П. Стучка, Г. Шершеневич та інших; вітчизняних учених-юристів 

сучасності: В. Бабкіна, В. Горшеньова, О. Зайчука, А. Зайця, А. Козловського, 

М. Козюбри, А. Колодія, Л. Луць, С. Максимова, О. Мурашина, Н. Оніщенко, 

В. Опришка, Н. Пархоменко, О. Петришина, С. Погребняка, П. Рабіновича, 

А. Селіванова, В. Сіренка, О. Скрипнюка, В. Тація, М. Теплюка, О. Тихомирова, 

І. Усенка, Ю. Шемшученка, О. Ющика та інших.  

В роботі використані також ідеї зарубіжних учених, зокрема: С. Алексєєва, 

В. Баранова, А. Бережнова, Ж.-Л. Бержеля, Г. Бермана, Є. Булигіна, І. Ільїна, 

Д. Керімова, Х. Кетца, В. Лазарєва, О. Лейста, Д. Ллойда, Г. Мальцева, Л. Мамута, 

М. Марченка, А. Міцкевича, В. Нерсесянца, П. Оля, В. Петрова, С. Полєніної, 

А. Рьоріхта, М. Тарасова, Х. Харта, А. Хіллмана, К. Цвайгерта, А. Черданцева, 

Л. Явича та інших.  

Дослідження проблеми об’єктивності права ґрунтується на фундаменті, 

закладеному представниками філософської думки різних часів: Арістотелем, 

Г. Гегелем, Е. Ільєнковим, І. Кантом, Дж. Локком, К. Марксом, Платоном, Полібієм, 

Ж.-Ж. Руссо, П. Сорокіним, Л. Фейєрбахом, Цицероном та іншими.  

Водночас, відсутність системної розробки проблеми об’єктивності права та її 

фрагментарний характер у контексті інших досліджень свідчать, що у теорії права 

досі не сформувалося цілісне уявлення про засади об’єктивності права і наукове 

поняття права, що адекватно відбивало б його дійсну істинну природу.  

Цим визначається наукова актуальність здійснення дослідження обраної теми. 

У практичному відношенні проблема об’єктивності права актуалізується потребою 

з’ясування умов подолання правового нігілізму, пошуку засобів для підвищення 

ролі права в суспільстві та ефективності його дії в якості найважливішого 

регулятора суспільних відносин, необхідністю утвердження принципу верховенства 

права у функціонуванні державної влади та в побудові правової системи України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах планових науково-дослідних тем Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України: «Проблеми праворозуміння в контексті 

реалізації права в умовах демократичного розвитку» (номер державної реєстрації 

0110U003731); «Актуальні конституційні проблеми організації державної влади 

в Україні» (номер державної реєстрації 0108U001827); «Проблеми теорії 

конституційного права України» (номер державної реєстрації 0110U002174). 

Мета і задачі дослідження. Основною метою дослідження є з’ясування 

феномена права в аспекті об’єктивності його призначення, функціонування 

та соціальної цінності для суспільства, людини й держави.  

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність розв’язання таких задач: 

проаналізувати наукові джерела і стан теоретичної розробки проблеми 

об’єктивності права, з’ясувати й сформулювати теоретико-методологічні підходи до 
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розв’язання вказаної проблеми;  

визначити зміст категорії «об’єктивність» у контексті наявних підходів до 

праворозуміння;  

виявити специфіку прояву об’єктивності щодо права, аспекти і способи цього 

прояву, сформулювати поняття «об’єктивність права»; 

охарактеризувати взаємозв’язок права і держави у їх взаємодії на засадах 

об’єктивності права; 

з’ясувати поняття правової істини, розглянути його співвідношення 

з поняттям об’єктивності права;  

визначити поняття змісту і форми в праві в контексті його об’єктивності; 

розглянути співвідношення змісту і форми в праві з поняттями структури 

права і джерел права; 

з’ясувати значення форми права і роль держави у здійсненні засад 

об’єктивності права. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що визначають об’єктивність 

права як суспільного феномена, його природу і соціальну цінність.  

Предмет дослідження становлять теоретичні засади об’єктивності права 

та прикладні аспекти їх здійснення в державно організованому суспільстві. 

Методи дослідження. Методологічну основу даного дослідження складає 

сукупність філософсько-світоглядних підходів, загальнонаукових і спеціально-

наукових методів пізнання, застосування яких зумовлено об’єктом дослідження та 

його предметом, вирішенням поставлених задач для одержання достовірних 

наукових результатів, усебічного висвітлення досліджуваної проблеми. 

Діалектичний метод дав можливість проаналізувати сутнісні властивості 

права та протиріччя в праві як об’єктивному явищі, його природу як ідеальної 

реальності, взаємодію права з державою та іншими суспільними явищами, а також 

зміни, що відбувалися у вченнях, теоріях та уявленнях щодо права (підрозділи 1.1, 

1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 3.2, 3.4, 4.4). Завдяки цьому методу вдалося уточнити місце 

феномена права в суспільстві, його належність до явищ суспільної свідомості 

в рамках нормативної підсистеми культури. Поєднання цього методу з іншими 

способами і прийомами дослідження сприяло аргументації положення, згідно з яким 

право – це не просто абстракція, виражена в законодавстві, а втілення 

загальнолюдських цінностей соціальної справедливості, свободи, рівності 

(підрозділи 3.1, 3.4, 4.4).  

Системно-структурний метод використовувався в дослідженні права як 

складної системи, елементів її структури, форми тощо, адаптованих до аналізу 

специфіки права як цілісного об’єктивного явища (підрозділи 1.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3). 

Завдяки даному методу запропоновано новий підхід до з’ясування сутності та 

співвідношення понять «форма», «джерело», «структура» права. Метод 

використовувався в дослідженні інших аспектів теорії права, зокрема, структури 

суб’єктивного права, правової істини тощо (підрозділи 3.1, 3.3, 4.4).  

Історичний метод застосовувався при вивченні ґенези правового розвитку, 

появи ідей стосовно об’єктивності права, аргументації висновку щодо 

обумовленості права та праворозуміння характером умов історичної епохи, у тому 

числі залежності права від розвитку процесів глобалізації (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 
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2.2, 2.4) та аргументації щодо гіпотези відмирання держави (підрозділи 1.3).  

Статистичний метод використовувався для аналізу статики й динаміки, 

кількісних і якісних показників у процесах законодавчої діяльності парламенту, 

державному будівництві, організації та діяльності органів публічної влади, зокрема 

судової системи України (підрозділи 2.1, 2.3, 4.4). Сформульовані на основі 

результатів статистичного аналізу висновки з цих питань можуть бути використані 

в процесі підготовки змін до чинної Конституції та законів України. 

Метод порівняльно-правового аналізу використано в дослідженні дуалізму 

праворозуміння, поділу права на природне та позитивне (підрозділи 1.2, 3.4); при 

аналізі процесів трансформації суспільно-політичних систем на пострадянському 

просторі й пов’язаних з цим кризових явищ у праві та праворозумінні 

(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3).  

Формально-юридичні метод застосовувався в аналізі законодавства, його 

внутрішньої узгодженості, форм і способів викладення правових норм, їх 

системності, відповідності законодавства міжнародно-правовим стандартам тощо 

(підрозділи 2.2, 3.2, 4.3). У взаємозв’язку з іншими методами дослідження 

використання даного методу сприяло уточненню поняття «емпіричні форми прояву 

права» (підрозділ 3.2), тощо.  

Герменевтичний метод використано при інтерпретації текстів нормативно-

правових актів, рішень органу конституційної юрисдикції, міжнародно-правових 

актів тощо (підрозділи 2.3, 3.1, 3.3). 

Лінгвістичний метод застосовано при розгляді термінологічних питань 

і визначенні понять, зокрема, поняття «об’єктивність права» (підрозділ 1.1), термінів 

«презумпція», «гіпотеза» (підрозділ 1.3).  

Джерельну базу дисертації складають Конституція та закони України, інші 

правові акти органів державної влади, міжнародно-правові документи, наукові праці 

вітчизняних та іноземних учених-юристів, філософів, економістів, матеріали 

науково-практичних конференцій, семінарів та інше.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що вона 

є першим у вітчизняному правознавстві комплексним монографічним науково-

теоретичним дослідженням, в якому з’ясовується об’єктивність феномена права 

і теоретико-прикладні аспекти втілення засад об’єктивності права у функціонування 

правової системи й держави.  

Згідно з метою і задачами дисертації одержано такі результати, що містять 

наукову новизну: 

вперше:  

проаналізовано історіографію дослідження проблеми об’єктивності права 

в науковій літературі, що дозволило дійти висновку про відсутність у теорії права 

єдиних методологічних підходів до вирішення вказаної проблеми. Констатовано 

фрагментарний характер досліджень з даної проблематики (дослідження принципів, 

структури, системи права тощо) та виявлено потребу комплексного підходу до 

пізнання об’єктивності права; 

встановлено, що плюралізм концепцій праворозуміння гносеологічно 

пов’язаний із невизначеністю понятійного зв’язку феномена права з категорією 

«об’єктивність», котра зумовлена відсутністю єдиного трактування даних понять. 
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Відтак право трактується або в сенсі природної об’єктивності матеріальних явищ як 

об’єкт, що апріорно даний природою чи як «божественне установлення», що 

виникає та розвивається за своїми власними законами, або як продукт людської 

діяльності – в сенсі суб’єктивності психічного явища чи в сенсі особливої 

об’єктивності суспільного феномена; 

обґрунтовані положення, згідно з якими право є особливою об’єктивністю 

охоронюваних соціальних установлень, що склалася історично як закон і принцип 

існування суспільного «цілого», яке порівняно з мінливим індивідуальним життям 

представляє більш визначену реальність. Життєдіяльність індивіда проходить 

всередині права як об’єктивного цілого і «загального», що панує над індивідами 

у вигляді закону їхньої поведінки і ставить рамки та межі їхній сваволі;  

з’ясовано, що право як об’єктивне явище характеризується незалежністю від 

індивіда, однак ця об’єктивність є принципово відмінною від об’єктивності таких, 

що чуттєво сприймаються індивідом одиничних речей. Воно належить до категорії 

явищ ідеального світу, що супроводжують життя людини як її «друга природа», 

котру індивід має засвоювати як дещо відмінне від нього самого, як особливу в собі 

організовану «дійсність»;  

сформульовано авторське поняття «об’єктивність права», під якою слід 

розуміти властивість права існувати в певних часово-просторових координатах 

незалежно від свідомості й волі індивідів в якості ідеальної реальності, що як одна 

з нормативних підсистем культури і форм суспільної свідомості визначає їх 

поведінку; 

доведено, що об’єктивність права не тотожна його обумовленості 

економічними чи іншими суспільними відносинами. Як феномен культури, право 

взаємодіє з іншими суспільними явищами не як «часткова об’єктивність», тобто 

лише на рівні його принципів, структури тощо, а в усьому його обсязі;  

обґрунтовано, що держава як феномен культури належить до сфери 

«ідеального» і тому є об’єктивним явищем у тому самому сенсі, що й право. Через 

це взаємодія держави і права відбувається не як відношення двох суб’єктів, або 

відношення «суб’єкт – об’єкт», де суб’єктом виступає держава, а право фігурує 

як «об’єкт», що є її продуктом, а як відношення двох об’єктивних феноменів, 

особливою природою яких визначається характер їх взаємодії;  

зроблено висновок, що взаємовідношення держави і права відповідно як 

правової та юридичної реальності хибно відбивається у суспільній свідомості та 

спрямовує праворозуміння у русло позитивістських концепцій «одержавлення» 

права і обмеження правоґенези продукуванням права державною владою 

(юридичний позитивізм). При цьому критика юридичного позитивізму 

розгортається навколо поняття «правового закону» та співвідношення права 

і законодавства;  

розглянуто категорію істини як одну з ключових засад об’єктивності права; 

відзначено недослідженість проблеми істини в аспекті об’єктивності права 

і залежність трактування істини права й істини в праві та її критеріїв від певного 

типу праворозуміння; наголошено на тісному зв’язку істинності права з істинністю 

знання права, його пізнання на емпіричному і теоретичному рівнях;  

визначено й розкрито форми емпіричного прояву об’єктивності права, до яких 
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належить «буття» права в актах його творення та реалізації; 

з’ясовано, що поділ форми права на внутрішню і зовнішню призводить до 

того, що «внутрішня» форма права розглядається як об’єктивна, а «зовнішня» як 

суб’єктивна, внаслідок чого втрачається понятійна визначеність форми права в її 

сутнісному зв’язку з його змістом, а феномен права не виступає як єдина об’єктивна 

реальність. Уявлення про «внутрішню» форму як структуру права (тобто способи 

зв’язку між елементами його змісту) і про «зовнішню» форму як об’єктивацію 

(вираження) норм права в нормативно-правових актах та зв’язок права з іншими 

явищами містить логічну суперечність, оскільки визначена так «зовнішня» форма 

насправді є не «суб’єктивністю», а об’єктивністю, що не узгоджується з розумінням 

«зовнішньої» форми як суб’єктивної складової права;  

обґрунтовано, що поділ форми права на «внутрішню» і «зовнішню» зумовлює 

помилкову орієнтацію наукових досліджень щодо системи права, систематизації 

законодавства тощо, невиправдано ускладнює термінологію юридичної науки, а на 

практиці – веде до послаблення наукових основ законотворчості, поглиблення 

розбіжності між законодавством і змістовним аспектом права. Тому в розумінні 

поняття «форма права» слід відмовитися від механічного її поділу на «внутрішню» 

і «зовнішню» і розглядати єдину форму права як спрямовану на організацію його 

змісту у вигляді системи правових норм і забезпечення цієї організації через 

зовнішню об’єктивацію, або вираження змісту у вигляді правових актів; 

доведено, що забезпечення єдності форми права і його змісту є однією 

з найбільш суттєвих засад об’єктивності права, оскільки тільки в такій єдності має 

місце істинність права, забезпечується його дійсність, досягнення яких неможливе 

без розуміння права як об’єктивної реальності; 

удосконалено: 

положення, згідно з якими правові форми життя людей безпосередньо 

з природи зрозуміти і вивести неможливо, оскільки усі без винятку концепції 

праворозуміння пов’язують право з нормами права, а останні належать до культури 

як відмінного від природи продукту діяльності людей;  

розуміння права як продукту життєдіяльності людей, який залежить від 

суспільної діяльності індивідів, і водночас протистоїть індивіду у вигляді ієрархічно 

організованої системи норм, котра, як об’єктивна реальність, детермінує 

індивідуальну поведінку;  

трактування права як форми суспільної свідомості, при якому його, як 

і суспільну свідомість, помилково відносять до категорії «суб’єктивного», щодо 

взаємодії права в якості об’єктивної реальності з іншими суспільними явищами; 

державорозуміння, зміст якого полягає в розумінні держави як реальності 

сфери культури, що являє собою політико-територіальне об’єднання (організацію) 

населення (народу) на засадах об’єктивності права, де визначальна роль належить 

установчій владі народу;  

положення стосовно обумовленості ефективності правового регулювання та 

посилення ролі права, забезпечення соціальної справедливості, свободи, рівності – 

формулюванням прикладних, методичних підходів законотворчості і побудови 

адекватної правової системи на засадах об’єктивності права;  

положення щодо сутності й спрямованості доктрини природного права 
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в якості наукової гіпотези, що потребує підтвердження, а також щодо буття такого 

права в реальній дійсності як ідеальної основи позитивного права;  

набули подальшого розвитку: 

положення про право як одну з форм суспільної свідомості, належності його 

до нормативної підсистеми культури, що виступає як об’єктивність по відношенню 

до індивідуальної свідомості та волі; 

розуміння взаємодії права і держави, в якому держава виступає як фактор 

визначення юридичної форми права, а право як фактор визначення нормативного 

способу формування та функціонування держави, форми її діяльності, внаслідок 

чого держава виступає як правова реальність, а право – як юридична (державна) 

реальність; 

положення про детермінованість взаємодії права з державою та іншими 

суспільними явищами (економікою, політикою, явищами духовної культури тощо) 

в сучасних умовах процесами глобалізації, що суттєво впливають на право не тільки 

в міжнародних масштабах, а й на національні правові системи; про необхідність 

уникати в національному правовому регулюванні абстрагування від об’єктивності 

права, а державній владі в її діяльності додержуватися засад права як об’єктивної 

реальності, зокрема, принципу верховенства права; 

визначення критеріїв істини в праві, зокрема трактування відповідності 

правових актів держави її конституції (тобто їх конституційність) в якості 

формального критерію; 

положення, згідно з якими істинне знання права є умовою істинної 

правотворчості і правильного застосування права та потребує пізнання реальних 

проявів права, форм його виявлення і відображення в різних «джерелах права» на 

емпіричному рівні; розуміння того, що природно-правова та позитивістська 

концепції не цілком відображають істину права, оскільки в них вбачається 

методологічно некоректне переважання відповідно змістовного або формального 

аспектів через нечітке визначення понять «зміст права» і «форма права», які 

залишаються в теорії права дискусійними;  

критичний аналіз визначення в теорії права поняття «форма права», 

методологічних підходів до його визначення через поняття «структури» та 

«системи», визначення в якості форми права категорії «джерела права»; висновок 

про те, що форма права означає спосіб організації змісту права та його зовнішнього 

виявлення;  

положення щодо кваліфікованого доктринального тлумачення права 

коментарями для забезпечення юридичної практики шляхом запровадження 

механізму контролю за їх виданням в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що актуальні 

положення, висновки та пропозиції, сформульовані й обґрунтовані 

у дисертаційному дослідження, можуть бути використані: 

у науково-дослідній роботі – для подальшого розроблення теоретичних 

проблем функціонування та розвитку права, поглиблення знань про його роль 

і можливості у реформуванні суспільства, удосконалення методології пізнання 

права і вироблення наукового праворозуміння, для здійснення відповідних 

досліджень у галузевих юридичних науках тощо; 
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у практичній діяльності державних органів – як науково-прикладні 

пропозиції і рекомендації щодо проведення правової реформи в Україні, реалізації 

засад правової, демократичної і соціальної держави; щодо порядку організації 

й діяльності органів публічної влади на засадах об’єктивності права у сфері 

правотворчості та правореалізації; у правозастосовній сфері – для забезпечення 

створення адекватного законодавства, його точного і правильного застосування, 

встановлення і підтримання належного правопорядку; 

у навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних посібників 

з теорії права і держави, історії учень про право та його окремі галузі, порівняльного 

правознавства тощо, а також при викладанні відповідних навчальних дисциплін 

у вищих навчальних юридичних закладах України;  

у правовиховній роботі – для підвищення рівня правосвідомості та правової 

культури суспільства, виховання поваги до права і закону. 

Результати дослідження також використано: під час дослідження справ 

суддями Конституційного Суду України та науковими консультантами суддів 

Конституційного Суду, Секретаріатом Конституційного Суду України під час 

здійснення науково-експертного та інформаційно-довідкового забезпечення 

діяльності Конституційного Суду України (акт впровадження № 1-101-18/794 від 

21 березня 2016 р.); в законотворчій роботі Комітетом Верховної Ради України 

з питань правової політики та правосуддя (акт впровадження № 04-29/15-1253 від 

24 березня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації висновки й положення, 

що становлять її новизну, розроблені авторкою особисто. Для аргументації окремих 

положень роботи використовувалися праці інших учених, на які обов’язково 

зроблено посилання. Наукові ідеї та розробки, що належать авторам праць, 

опублікованих у співавторстві с дисертантом, у дисертації не використовувалися.  

У співавторстві опубліковано: 

– стаття «Виборче право – складова конституційного процесу» // Віче : 

Журнал Верховної Ради України – 2015. – № 16. – С. 2–5. Не менше половини 

обсягу публікації – науковий доробок здобувача, внесок якого полягає в 

обґрунтуванні необхідності ухвалення нового виборчого законодавства на 

всеукраїнському референдумі;  

– текст доповіді на міжнародній науково-практичній конференції на тему: 

«Особливості правової природи актів Конституційного Суду України» // 

Конституційний Суд України у системі органів державної влади: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ конф. (16 травня 

2008 р.). – К. : Ін Юре, 2008. – С. 72–82. Не менше половини обсягу доповіді – 

науковий доробок здобувача, внесок якого полягає в обґрунтуванні необхідності 

удосконалення конституційного судочинства шляхом ухвалення нового Закону Про 

Конституційний Суд України та удосконалення Регламенту Конституційного Суду.  

– текст доповіді на міжнародному науково-практичному круглому столі на 

тему: «Преодоление законотворческих ошибок Конституционным Судом Украины» 

// Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в 

постсоветских государствах : материалы Междунар. наук.-практ. круглого стола 

(г. Нижний Новгород, 29–30 мая 2008 г.). – М. (РФ) : Проспект, 2009. – С. 171–184. 
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Не менше половини обсягу доповіді – науковий доробок здобувача, внесок якого 

полягає в обґрунтуванні сутності подолання законотворчої помилки як юридичного 

та фактичного вилучення її з закону. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана і обговорена на 

засіданнях відділу теорії держави і права Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. 

Результати дослідження доповідалися на міжнародних, всеукраїнських 

наукових і науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми правознавства» 

(м. Харків, 2006; тези опубліковано); «Конституційний Суд України в системі 

органів державної влади» (м. Київ, 16 травня 2008 р.; доповідь опубліковано); 

«Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения 

в постсоветских государствах (г. Нижнийі Новгород, 29–30 мая 2008 г.; доклад 

опубликован); «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних 

свобод людини і громадянина» (м. Тернопіль, 11 грудня 2012 р.; тези опубліковано); 

«Юридична наука: проблеми та досягнення» (м. Тернопіль, 19 лютого 2013 р.; тези 

опубліковано); «Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень» (м. Одеса, 

19–20 березня 2013 р.; тези опубліковано); «Правове життя сучасної України» 

(м. Одеса, 16–17 травня 2013 р.; тези опубліковано); «Сучасна правова наука: теорія 

та практика» (м. Запоріжжя, 29 квітня 2013 р.; тези опубліковано); «Всеукраїнський 

форум учених-правознавців та суддів: «Утвердження європейської моделі 

судочинства і верховенства права – пріоритет судової реформи та відновлення 

суспільної довіри до судів в Україні» (тези опубліковано); «Стан та перспективи 

розвитку юридичної науки» (4–5 вересня 2015 р.; тези опубліковано). 

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і рекомендації за темою 

дослідження викладені автором у 43 наукових працях: в двох індивідуальних 

монографіях, 26 статтях у наукових фахових виданнях України, у тому числі 

у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз даних, та 

періодичних видання інших держав з юридичних наук, 5 наукових публікаціях, що 

додатково висвітлюють результати дослідження, 10 тезах наукових доповідей та 

повідомлень на наукових і науково-практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети і задач дослідження 

дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, що поділяються на п’ятнадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (490 найменувань на 42 

сторінках), додатків (на 2 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 

448 сторінок, основний текст – 404 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, висвітлено рівень вивчення 

теми, зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено мету і завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, його методологічну основу, розкрито наукову 

новизну одержаних результатів, їх практичне значення, подаються відомості про 

особистий внесок здобувача, апробацію та опублікування результатів дослідження, 

його структуру та обсяг. 
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Розділ 1 «Проблема об’єктивності права в юридичній науці» складається 

з трьох підрозділів, які присвячено теоретико-методологічним питанням 

дослідження об’єктивності права, питанням доктринальних інтерпретацій права 

в контексті його об’єктивності, визначенню наукового поняття об’єктивності права.  

У підрозділі 1.1 «Теоретико-методологічні питання дослідження 

об’єктивності права» міститься історіографічний огляд розвитку ідеї об’єктивності 

права в науковій літературі, характеризується стан розроблення в юридичній науці 

проблеми об’єктивності права.  

Відзначено, що проблема об’єктивності права не нова для дослідників права, 

до неї людська думка зверталася з давніх часів, однак задовільного її вирішення досі 

немає й вона все ще залишається дискусійною через різноманітність підходів до 

розуміння права. Водночас ця проблема набуває особливої актуальності у зв’язку 

з суперечливою практикою реалізації ідеї правової держави в Україні. 

Наводяться різні підходи до розуміння права, при цьому у плюралізмі 

праворозуміння констатуються дві історичні тенденції. Перша полягає 

в утвердженні провідними науковими школами відповідних типів праворозуміння 

на основі переконання у винятковій істинності певного дослідницького напряму. 

Друга тенденція пов’язана з кризою самого праворозуміння, коли право починають 

розглядати як багатоаспектний феномен, а різні наукові школи і напрями вже не 

претендують на формулювання якоїсь юридичної «істини в останній інстанції», на 

що звертається увага в сучасних дослідженнях права.  

Наголошено, що від розуміння права залежить вирішення інших проблем 

теорії права, у тому числі проблеми об’єктивності права. У науковій літературі про 

об’єктивність права мова йде в контексті загального розуміння права, визначення 

його природи й наукового поняття, а той чи інший тип праворозуміння залежить від 

обраної методології дослідження. Зроблено висновок, що для вирішення проблеми 

об’єктивності права необхідна належна методологія пізнання даного предмета, 

у тому числі підходу до розуміння категорії об’єктивності.  

З’ясовано, що термін «об’єктивність» у науковій літературі використовується 

переважно у значенні «незалежного» і «самостійного» від волі й свідомості людини 

явища, процесу тощо, а також у значенні «достовірного», «істинного», «реально 

дійсного», «правдивого».  

Відзначається, що проблема об’єктивності права в якості окремого предмета 

не досліджувалася, її вивчення має фрагментарний характер, що є недостатнім для 

розуміння природи права як феномена. Різні правові школи і доктрини по-різному 

ставилися до об’єктивності права – від повного або часткового її визнання до 

часткового чи повного заперечення. При цьому методологічні підходи до її 

розкриття, як і до з’ясування природи права та визначення його поняття, були 

різними у різних авторів у різні періоди, що не сприяло виробленню єдиної точки 

зору на даний предмет. 

Наголошено, що для забезпечення істинного дослідження права є достатньо 

пізнавальних засобів: світоглядні підходи, загальнонаукові та спеціально-наукові 

методи, проте досі не склалася єдина методологія пізнання права. Через це бракує 

єдиного розуміння природи права, що негативно позначається на його трактуванні 

як об’єктивної реальності, аж до заперечення об’єктивності права. 
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У зв’язку з цим автор вважає важливим знаходження єдиного універсального 

визначення поняття права як для теорії, так і для практики, його емпіричного 

і теоретичного пізнання, у тому числі методом сходження від абстрактного до 

конкретного.  

На підставі здійсненого аналізу різноманітних поглядів на феномен права 

констатується, що багатоманітність трактувань права не привела до суттєвих 

зрушень у пізнанні його природи. Це породжує скептичне ставлення до можливості 

вироблення єдиного праворозуміння та єдиного поняття права. Водночас дана 

обставина стимулює нові методологічні підходи до вивчення права, пізнання нових 

його сторін, у тому числі актуалізує теоретичні дослідження в аспекті його 

об’єктивності.  

Разом з тим, не викликає сумнівів, що право – це суспільне явище, пов’язане 

з регулюванням поведінки людей, а тому слід зважати на суб’єктивність, яку 

містить у собі ця поведінка, що ускладнює його розуміння як об’єктивно існуючого 

суспільного явища. Це зумовлює розгляд філософської категорії «об’єктивність» 

у контексті праворозуміння, оскільки у юридичній науці проблема об’єктивності 

права в такому сенсі не досліджена.  

У підрозділі 1.2 «Доктринальні інтерпретації права в контексті його 

об’єктивності» досліджується проблема інтерпретацій права і з’ясування його 

справжньої природи, розуміння права з точки зору його об’єктивного чи 

суб’єктивного існування. Розглядаються загальні доктринальні характеристики 

теорій праворозуміння, які у юридичній літературі наводилися в публікаціях 

з історії розвитку правової думки.  

Зазначено, що головною особливістю мислення середньовіччя був догматизм, 

у дусі якого розвивалося тодішнє правознавство. Школа природного права, яке 

протистоїть встановленому позитивному праву, виникла з переходом до 

раціоналізму. В енциклопедичній літературі з права визначилися раціоналістичний 

(філософський) і емпіричний (історичний) напрями, які йшли паралельно. 

В подальшому на основі ідеалістичної філософії історична школа права поєднала 

раціональний елемент з емпіричним, метафізичну ідею права в її здійсненні 

у позитивному праві.  

З утвердженням філософського позитивізму правова наука визнає об’єктом 

дослідження як позитивне право, що фактично регулює відносини між людьми, так 

і раціональні ідеї права, що протиставляються позитивному праву. Неоднозначність 

терміна «позитивний» призвела до того, що юристи протиставляли позитивне право, 

як встановлене державою і діюче в її межах, природному праву, як не діючому, не 

встановленому і не визнаному державою, яке є лише вимогою розуму.  

Відзначено наявність багатьох концепцій праворозуміння також у радянській 

правовій науці, зокрема: права як знаряддя диктатури пролетаріату, права як 

порядку суспільних відносин, мінової концепції права, психологічної концепції 

класового права, концепції права як форми суспільної свідомості, концепції 

«соціалістичного права», яку відносили до позитивістського типу розуміння права, 

лібертарної концепцію права. У сучасних трактовках поняття права констатуються 

модернізований нормативістсько-етатиський підхід, традиційне соціологічне 

правознавство і нетрадиційне, постнекласичне, лібертарно-юридична концепція 
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права, «соціократична» правова концепція. Сучасні автори широко використовують 

ідею природного права. На подолання існуючої абсолютизації позитивістського або 

природно-правового, історичного або психологічного виміру права спрямована 

теорія інтегративної юриспруденції, що розробляється як синтез багатоаспектного 

пізнання й розуміння права.  

Розглянуто доктринальну інтерпретацію феномена дуалізму в праворозумінні 

як прояву філософської проблеми співвідношення необхідності й свободи в процесі 

соціального розвитку, що ґрунтується на протиставленні природного і позитивного 

права, божественного і людського права, права і закону, офіційного права і традиції. 

Відзначено, що не поняття природного права народилося «за протиставленням 

з правом позитивним», а поняття природного й позитивного права виникли в своїй 

єдності та протиріччі як взаємообумовлені й визначаються тільки у взаємному 

співвідношенні.  

Зазначено, що проблема співвідношення історичної необхідності з діяльністю 

людей в теорії права постає у контексті наступних питань. Чи здатний законодавець 

за допомогою позитивного права впливати на об’єктивні закони суспільного 

розвитку або ж він тільки виявляє і формально закріплює останні? Якщо 

законодавець здатний за допомогою правових механізмів регулювати суспільні 

відносини, то якою мірою це можливо? Якою мірою людина за допомогою 

законодавства може визначати хід історії? Як встановлені волею законодавця 

приписи можуть впливати на природні соціальні процеси? Якою мірою сама 

об’єктивна незалежна від волі людини реальність («природні сили», «природні 

закони», «закони природи», «природне право») обумовлює поведінку людини? 

Відзначено, що підходи до праворозуміння визначаються трьома напрямами 

в інтерпретації проблеми необхідності й свободи (провіденциалізм, волюнтаризм 

і фаталізм), які виступають як крайні форми і в чистому вигляді не виявляють себе у 

тій чи іншій концепції розуміння права, їх не можна переносити в юридичну сферу 

суто механічно. 

У послідовників марксистського вчення, які розглядають право як систему 

суспільних відносин, право трактується в об’єктивному сенсі, а закон – право 

в суб’єктивному сенсі. Висловлювалися й протилежні думки стосовно права в 

об’єктивному і суб’єктивному сенсі, що не сприяло розумінню об’єктивності права.  

Загострено увагу на актуальності як у теоретичному, так і в практичному сенсі 

з’ясування питання щодо витоків і походження права, що також викликало гостру 

дискусію навколо того, що чому передує: право – державі чи, навпаки, держава – 

праву, і як вони співвідносяться одне з іншим, якщо з методологічної точки зору 

таке співвідношення справді має місце? 

Розглянуто використання понять «об’єктивне право» та «суб’єктивне право» 

і відповідне трактування об’єктивності та суб’єктивності норм права, проблема 

ототожнення категорії права як об’єктивного явища і права як об’єкта пізнання. 

Відзначено, що сприйняття права як об’єктивної даності, як самостійного 

явища зумовлене самим життям, потребами та інтересами суспільства й людини, 

а також необхідністю правильного використання ресурсу права у вирішенні 

соціально-економічних, політичних та інших питань, що виникають у суспільстві.  

Підкреслено, що право кожної історичної епохи, незалежно від рівня розвитку 
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суспільства, втілює в собі те, що передається від права попередніх епох. Ця лінія 

наступництва в праві є однією з принципових у його еволюції, що свідчить про його 

об’єктивність як у цілому, так і в окремих його складових.  

Виходячи з цього, констатується, що відсутність єдиного розуміння природи 

права негативно позначається на трактуванні його як об’єктивної реальності. Для 

тих теорій, що розглядають право як дане людині апріорно, без її участі в його 

творенні, немає проблеми визнати об’єктивність права як об’єкта, що існує 

і розвивається за власними законами, незалежно від свідомості та волі людей (саме 

в такому розумінні найчастіше вживається у філософії термін «об’єктивний», на 

противагу «суб’єктивному», як такому, що залежить від волі й свідомості людини та 

визначається ними). Проте домінуючим у сучасній науці є трактування права як 

суспільного явища, до створення якого мають відношення люди, а тому вказане 

розуміння його об’єктивності «без людини» є з наукової точки зору неприйнятним. 

У підрозділі 1.3 «Об’єктивність права як реальність» насамперед зазначено, 

що проблема об’єктивності права (незалежно від того, про яке саме право йде мова: 

національне, міжнародне, природне, позитивне, приватне, публічне тощо), має 

вирішуватися зважаючи на місце права в суспільстві поряд із мораллю, звичаями, 

корпоративними, релігійними нормами та іншими нормативними регуляторами 

суспільних відносин, його взаємовідношення з державою, взаємодією з економікою, 

політикою, іншими сферами культури, адже в усіх без винятку теоріях і типах 

праворозуміння право пов’язується з нормами поведінки людей, а тому має 

розглядатися як один із культурних феноменів.  

Зазначено, що є найбільш поширеним і домінуючим у сучасній теорії права 

є трактування права як «соціальної реальності». Таким чином автор розглядає право 

в якості феномена культури, яка протистоїть індивіду як ієрархічно організована 

система загальних норм, що детермінують діяльність індивіда і визначають його 

поведінку та його мислення в конкретних ситуаціях. З обмеженнями, що диктуються 

цими нормами, індивід з дитинства змушений рахуватися як з чимось незалежним 

від його бажань і свідомої волі – як із чимось цілком об’єктивним. 

У дисертації наголошується, що ця особлива «об’єктивність» (тобто 

незалежність від свідомості і волі окремої особи) суттєво відрізняється від 

об’єктивності природно-правової. Вона створена самими людьми, які мають 

свідомість і волю, «мислення», і виглядає як їх продукт, що набув відособленого від 

них «об’єктивного» – існування. І оскільки індивід «прилучається» до цього 

особливого світу «норм» у процесі свого навчання, оскільки він стає представником 

даної культури, засвоюючи їх готовими, як дещо «загальне», а надалі керується 

ними в кожному конкретному випадку, ці «загальні норми» набувають для нього 

значення «апріорних» ‒ наперед заданих ‒ форм його власної життєдіяльності. 

Констатується, що право не привнесено в суспільство ззовні, як і не нав’язано 

йому кимось, а формувалося одночасно зі становленням суспільства, розвитком 

цивілізації. З давніх часів вважалося, що жити за правом означало не що інше, як 

діяти й вибудовувати свої відносини та стосунки з іншими суб’єктами відповідно до 

його вимог, принципів і норм, що сьогодні є чи не найважливішою із засад 

формування та розвитку громадянського суспільства, в якому право повинно 

функціонувати як втілення загальнолюдських цінностей свободи і справедливості.  
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Наголошується, що вказана природа права обумовлена його об’єктивністю як 

явища, роллю в житті людини. Правові форми життя безпосередньо з природи 

зрозуміти і вивести неможливо. Це особлива об’єктивність соціальних установлень 

і установ, які їх охороняють, що склалася історично як суспільно «загальне», яке 

виступає як закон і принцип існування соціуму; тому вона являє собою більш певну 

реальність, ніж «одиничне» (останнє змінюється, народжується і зникає, на відміну 

від загального цілого). Індивід живе і діє всередині організованого цілого, що як 

закон панує над ним, ставить рамки та межі його сваволі.  

Зазначається, що об’єктивність права у науковій літературі розглядається як 

така, що не виходить за межі наукової гіпотези або презумпції. Гіпотези відіграють 

свою роль у пізнавальному процесі, є первинними спробами довести ідеї щодо 

наявності або відсутності в об’єкта тих чи інших властивостей, функцій тощо, однак 

вони не виключають об’єктивності самого об’єкта пізнання. У зв’язку з цим 

у дисертації наголошується, що віднесення права до сфери ідеального як «особливої 

об’єктивності», що характеризується незалежністю від індивіда, вимагає насамперед 

розрізняти її з об’єктивністю одиничних речей, що чуттєво сприймаються людиною. 

До такої «особливої об’єктивності» належать загальні норми культури: норми 

побутової культури, граматичні норми мови, «закони держави» (в широкому 

розумінні), норми мислення про оточуючі речі, тощо. Це є явища ідеального світу, 

що супроводжують життя людини, її «друга природа», яку індивід має засвоювати 

як відмінну від нього самого і від його мислення, в собі організовану «дійсність».  

Виходячи з цього, у роботі сформульовано поняття об’єктивності права, під 

якою автор розуміє властивість права існувати в певних часово-просторових 

координатах незалежно від свідомості й волі індивіда в якості ідеальної реальності, 

що як одна з нормативних підсистем культури і форм суспільної свідомості визначає 

його поведінку. 

Розділ 2 «Право і держава: об’єктивний характер взаємодії» включає 

чотири підрозділи, в яких у контексті об’єктивності права досліджуються проблеми 

державорозуміння й організації публічної влади на основі права; характеризується 

феномен «одержавлення» права в якості детермінанти праворозуміння, розглянуто 

взаємодію права і держави в їх зв’язку з іншими суспільними явищами.  

У підрозділі 2.1 «Державорозуміння в контексті об’єктивності права» 

відзначається, що проблема розуміння держави є такою саме складною і давньою, як 

і проблема праворозуміння. Складність і багатогранність держави як суспільного 

явища зумовлює різне її сприйняття дослідниками й відповідне державорозуміння.  

Державу розглядають в одних випадках як форму організації суспільства, 

в інших – як організацію, що знаходиться в суспільстві й покликана його охороняти 

та обслуговувати. Проте у більшості випадків поняття держави не кореспондується 

з поняттям права. Усунення цієї прогалини, на думку автора, є важливим кроком 

у характеристиці держави як політико-правової організації публічної влади 

в суспільстві, адже держава, не має іншого, крім права, засобу для визначення та 

закріплення статусу своїх органів, їх посадових осіб тощо.  

Наголошено, що коли мова йде про державу, то насамперед потрібно мати на 

увазі не так особливий апарат влади, як державно-організоване на основі права 

суспільство (населення, народ). У зв’язку з цим функціональний підхід до розуміння 
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державної влади слід відрізняти від суб’єктного підходу, коли державна влада 

функціонує як організація, що здійснює публічну політичну владу в якості апарату 

влади, тобто як її суб’єкт. Як функціональна цілісність, державна влада походить від 

народу – носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, вона належить 

народові, є його власністю, і лише здійснюється від його імені єдиним суб’єктом – 

державним апаратом (у широкому розумінні).  

У роботі зроблено висновок, що народ (населення), територія, публічна влада 

та суверенітет є базовими ознаками держави, інші – від них похідні й формуються 

на їх основі: державний і територіальний устрій, форма правління, система органів 

влади, їх взаємовідносини з суспільством і громадянами тощо. Позначено й інші 

ознаки, що відображають статус держави, її ідентифікацію з національною 

культурою, історичними традиціями і духовним станом народу, умовами її 

виникнення та розвитку, зокрема, державні символи (гімн, прапор, герб), що 

у формально-юридичному сенсі ідентифікують кожну державу з її національною 

належністю й суверенністю. 

Досліджується проблема взаємовідношення та взаємодії держави і права, 

відзначено існування різних підходів до її вирішення, серед яких етатистський, 

дуалістичний, марксистський, самообмеження, зв’язаності держави правом тощо. 

Їх аналіз свідчить про відсутність «чистих» чи різко відмінних одна від одної теорій. 

Констатовано, що найбільш прийнятною вважається теорія зв’язаності держави 

правом, що надає можливість, з одного боку, оцінювати вплив держави на право, а 

з іншого – права на державу, тобто їх взаємозв’язок, взаємодію та взаємозалежність. 

З аналізу розбіжностей в розумінні співвідношення права і держави зроблено 

висновок, що вони багато в чому зумовлені різним розумінням природи як права, 

так і держави. Зокрема, вважають, що дія позитивного права, за винятком 

загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, проявляється й можлива 

лише на території держави, в межах її кордонів. Природне і позитивне право 

невід’ємні від їх носіїв – суб’єктів суспільних відносин. Дія природного права не 

обмежена територією національної держави, оскільки обмеження основоположних 

прав і свобод людини, їх захисту судовими органами, у тому числі міжнародними 

юрисдикціями, в сучасному світі не існує. Межі дії природного і позитивного права 

можуть як збігатися, так і різнитися. Позитивне право може виявитися не правом, 

а природне право може перебувати поза сферою чинності позитивного.  

Автором наголошується, що розв’язання проблеми відношення між правом 

і державою, яким притаманні різна сутність, властивості, здійснення різних функцій, 

залежить від розуміння філософських категорій єдності та відмінності, оскільки 

вступити у взаємовідношення можуть тільки сполучні, сумірні речі, що мають дещо 

тотожне, що їх об’єднує. Відзначено, що взаємовідношення держави і права не 

можна правильно трактувати без виявлення спільного в них як явищах суспільного 

життя, яке їх об’єднує. Цим спільним є їх належність до сфери людської культури.  

Утверджується точка зору, що держава, як феномен культури, також належить 

до світу «ідеального» і тому є об’єктивним явищем в тому ж сенсі, що й право. 

Через це взаємодія держави і права відбувається не як відношення двох суб’єктів, 

або відношення «суб’єкт – об’єкт» (де суб’єктом виступає держава, а право є її 

продуктом – «об’єктом»), а як відношення двох об’єктивних феноменів, кожний 
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з яких має свою особливу природу, і водночас спільне в ній, чим і визначається 

характер їх взаємодії. Ця взаємодія є відношенням змістовного і формального 

аспектів, в якому держава виступає як фактор визначення юридичної форми права, 

а право як фактор визначення нормативного способу формування та 

функціонування держави. Тому держава діє як правова реальність, а право – як 

юридична (державна) реальність.  

Підрозділ 2.2 «Одержавлення» права як детермінанта праворозуміння» 

присвячено характеристиці взаємозв’язку держави і права, як фактора, який впливає 

на підходи до трактування права в якості об’єкта пізнання, його ролі й місця в житті 

суспільства та пріоритетності щодо держави.  

Відзначено, що наявність різних і суперечливих позицій стосовно вирішення 

вказаної проблеми впливає на соціальну реальність, зокрема, на стабільність 

правопорядку, здійснення прав і свобод людини.  

Звертається увага на роль державної влади, яку вона відіграє в забезпеченні 

охоронно-регулятивної дії права в суспільстві, правозастосовній діяльності 

державних органів, та абсолютизацію в цьому процесі державного примусу, 

нехтування використанням інших, не менш вагомих механізмів реалізації права. 

Зазначається, що в контексті доктрини юридичного позитивізму і розуміння права 

як зведеної в закон державної волі зв’язки права з публічною владою є зв’язками 

підпорядкування і повної залежності від неї, а інтерпретація права будь-якого 

історичного типу – це завжди і незмінно зведена в закон воля економічно панівного 

класу: рабовласницького, феодального, буржуазного, а щодо соціалістичного 

права – воля всього народу. 

Наголошується, що будь-яка держава, застосовуючи різні способи організації 

людей для досягнення цілей суспільного прогресу, повинна спиратися не тільки і не 

стільки на силу примусу, скільки на силу переконання й авторитет владних структур 

та правлячих еліт, заснований на довірі громадян до держави, що їх організовує. 

Трактування права як юридичної реальності, тобто прояву державної сили чи 

державної волі, прояву держави як інституту примусу до поведінки, яка вимагається 

державою через закон, набуває смислу «одержавлення» права, який детермінує, 

спричиняє формування викривленої уяви про право, помилкове праворозуміння 

в рамках позитивістської доктрини. Критика юридичного позитивізму розгортається 

навколо поняття «правового закону» і співвідношення права і законодавства. 

Заперечення щодо визнання державної монополії на право, насамперед, на 

здійснення правотворчої діяльності, є прагненням сприйняття права як об’єктивного 

суспільного явища – сутнісної риси права, якою зумовлені всі інші його властивості 

та функціонування його як регулятора суспільних відносин, а також об’єктивна 

взаємодія з усіма іншими суспільними явищами. 

Автор не погоджується з тезою про те, що держава стоїть за правом, оскільки, 

як основа держави, право визначає й закріплює її структуру, форми правління, 

принципи організації, межі здійснення повноважень і діяльності органів публічної 

влади, їх функціонування в суспільстві, стосунки з громадянами, їх об’єднаннями, 

а також з іншими державами та міжнародними організаціями. В цьому, як 

зазначається, полягає головний смисл правової організації публічної влади, і, в 

першу чергу, влади державної. 
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На цій основі зроблено висновок про те, що право для держави є явищем 

об’єктивним, зумовлює її діяльність у правовій формі, як правової держави. 

Практика сучасної державності дає підстави для висновку про актуальність 

питання прагнення до підпорядкування держави праву, реального забезпечення прав 

і свобод людини і громадянина, вимог щодо неухильного дотримання законності 

в діяльності органів публічної влади. Наголошується, що у цьому полягає важливе 

завдання правової науки в дослідженні права і держави, послідовної трансформації 

цих ідей в реально функціонуючі інститути правової держави і громадянського 

суспільства, головним фактором в яких має стати відмова від «одержавлення» права 

та наукове розуміння справжньої природи держави і права в їх взаємодії.  

Констатовано, що право, закони і особливо державна влада в Україні, що за 

своєю сутністю мала б бути виразником інтересів і суверенної волі народу, все 

більше втрачають своє соціальне призначення, стають неспроможними виконувати 

покладені на них обов’язки з вирішення проблем життєдіяльності суспільства. 

У підрозділі 2.3 «Організація публічної влади на засадах об’єктивності 

права» розглядаються теоретичні та прикладні питання правової організації 

публічної влади в державі та її реалізація в Україні в сучасний період.  

Відзначається, що попри закріплення основоположних правових засад у тексті 

Конституції України, їх практичне впровадження залишається проблематичним. 

Вказується на нагальну потребу правової організації державної влади, організації 

публічної влади держави виключно на засадах права, визнання його верховенства, 

неприпустимість будь-якого порушення його принципів і норм, при досягненні 

балансу реалізації владних повноважень на конституційних засадах поділу влади. 

Вказано, що принцип поділу влади передбачає спрямованість державної влади 

на деконцентрацію владних повноважень її органів, формування й розвиток у країні 

демократичних інститутів з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

суб’єктів права. По суті, цей принцип є реалізацією об’єктивної функціональної 

спеціалізації та професійного поділу праці, що обумовило його конституювання як 

однієї з найважливіших засад конституційного ладу. А проте, проблема, пов’язана 

з розподілом влад у державі, ще не знайшла задовільного теоретичного вирішення 

в Україні, про що свідчить аналіз загальних засад Конституції (в яких орієнтація на 

принцип поділу державної влади явно переважає орієнтацію на принцип її єдності), 

а принцип поділу влади в своєму класичному розумінні не працює.  

На цій основі зроблено висновок, що системне і послідовне вирішення 

завдання щодо реалізації принципу поділу державної влади потребує наявності 

відповідних умов, до яких, насамперед, належать відповідний рівень правової 

і політичної культури, правосвідомості посадових осіб органів державної влади і, що 

надзвичайно важливо, створення досконалої законодавчої бази. 

На підставі аналізу системи органів виконавчої влади зроблено висновок про 

те, що виконавча влада в Україні являє собою не усвідомлено вибудувану на 

правових засадах систему органів, а їх конгломерат, якому властива надто «активна» 

нормотворча діяльність, внаслідок якої сформувалося так зване «відомче 

законодавство або право», яке стає прямою перешкодою на шляху реалізації норм 

Конституції та законів України, підмінюючи їх зміст і первинну регулятивну силу.  

Відзначається, що недоліки в організації органів законодавчої та виконавчої 
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влади і безпосередньо, і опосередковано впливають на незалежність влади судової, 

здійснення нею правосуддя, яке має бути спрямоване на захист та відновлення, 

насамперед, прав і свобод людини і громадянина.  

З аналізу тривалості пошуку раціональної моделі системи судової влади, рівня 

довіри до органів правосуддя з боку громадян, ставлення органів публічної влади, їх 

посадових осіб, зроблено висновок про відсутність науково обґрунтованого 

розуміння розвитку правосуддя в Україні, та, як наслідок, недостатню продуманість 

і послідовність процесів реформування судочинства.  

У даному підрозділі також наголошується, що утримати владні державні 

інституції від неналежного виконання конституційних обов’язків і навмисного їх 

ігнорування, не завжди вдається й Конституційному Суду України. З узагальнення 

його практики зроблено висновок, що Конституційний Суд України переважно 

вирішує так звані компетенційні спори між органами державної влади, зокрема 73 % 

ухвалених ним рішень за понад п’ятнадцятирічний період зобов’язують Президента, 

Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

Здійснено критичний аналіз практики зупинення Президентом дії актів 

Кабінету Міністрів України, на підставі якого зроблено висновок, що така діяльність 

більше нагадує здійснення Президентом «квазі-судової» функції, що спостерігається 

також у здійсненні Президентом права вето. Останнє, як зазначається у дисертації, 

потребує чіткого законодавчого регулювання та встановлення правового механізму 

щодо запобігання порушення термінів підписання та оприлюднення прийнятих 

парламентом законів, а також відповідальності Президента у разі непідписання 

закону протягом визначеного строку. 

Зазначено, що з точки зору об’єктивності права в його взаємовідношенні 

з державою, реалізація принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу 

і судову повинна забезпечити функціонування публічної влади в її єдності, що 

є абсолютно необхідною для правової форми діяльності держави. Вказана єдність 

має бути реалізована через єдине джерело влади в Україні, яким є Український 

народ. Визначення змісту й характеру державної влади в Україні є його виключною 

прерогативою. Лише народ має право визначати, якою взагалі повинна бути 

державна влада в Україні.  

У підрозділі 2.4 «Взаємовідношення і взаємодія права і держави з іншими 

суспільними явищами» висвітлюються питання взаємовідношення і взаємодії 

юридичної сфери з іншими сферами і явищами суспільного життя, зокрема, 

економікою, політикою, ідеологією, мораллю і релігією.  

Відзначено, що, діючи в суспільстві як надзвичайно складній системі, право 

так чи інакше системно пов’язується з іншими сферами життя, відносини в яких 

воно регулює, а також з іншими нормативними регуляторами суспільних відносин.  

Звертається увага на взаємозалежність, органічний зв’язок та взаємодію 

системи економічних відносин із загальноприйнятими правилами, якими, з огляду 

на авторитет, публічність та обов’язковість, є правові норми, право в цілому. 

Економічна система може успішно функціонувати й розвиватися, долати кризові 

ситуації лише в межах існуючої правової системи, зокрема національної системи 

права (законодавства), його окремих галузей, інститутів та належно відпрацьованого 
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механізму правового регулювання.  

Проблему відношення права до економіки не можна спрощувати, адже не 

існує законів поза впливом економіки країни; в свою чергу, існування й розвиток 

економічних відносин не може відбуватися без адекватного вираження цих відносин 

у відповідних галузях, підгалузях, інститутах законодавства. Економічний блок 

галузей системи права, головним чином представлений підсистемами приватного 

та публічного права, в яких провідна роль належить галузям цивільного 

і господарського права. Заперечення цього призводить до недооцінки ролі права, як 

і держави, в регулюванні економічних відносин, без якого розвиток і успішна 

економічна діяльність неможливі. Пошук оптимальних варіантів урегулювання тієї 

чи іншої сфери економічних відносин повинен бути пов’язаний із закономірностями 

їх розвитку, а прийняті законодавчі акти забезпечувати стабілізацію, динамізм 

і розвиток економічних відносин. Законодавче регулювання економічних відносин 

в Україні має здійснюється не тільки адміністративними методами, а й ринково-

правовими, за закономірностями правового розвитку суспільства. 

Зазначається, що дослідження відносин між правом і економікою ускладнене 

наявністю в юридичній і економічній науках різних, в тому числі взаємовиключних, 

теорій і методологічних підходів. В одних переважають ринкові регулятори при 

запереченні втручання держави (ліберальний підхід); інші виходять з паритету 

у взаємодії ринкового і державно-правового регулювання (об’єктивістська доктрина 

права); у третіх пріоритет надається праву і державі.  

З аналізу взаємовідношення держави і права з економікою зроблено висновок 

про те, що об’єктивність права не є тотожною з його обумовленістю економічними 

чи іншими суспільними відносинами. Як феномен культури, право взаємодіє 

з іншими суспільними явищами в усьому його обсязі, а не лише як «часткова 

об’єктивність» (зокрема, взаємодія на рівні принципів, структури тощо), що 

пропонується окремими дослідниками права. Наявність «частково-об’єктивного» 

підходу до взаємодії права з іншими явищами обумовлена тим, що право 

розглядають в якості однієї із форм суспільної свідомості, але при цьому суспільна 

свідомість помилково трактується як категорія «суб’єктивного».  

У взаємовідношеннях права з політикою та ідеологією відзначається таке 

специфічне явище, як формування під тиском домінування політики над правом 

викривленого праворозуміння не лише у пересічних громадян, а й у політичної 

верхівки суспільства. Ознакою цього є поява в національній правосвідомості хибних 

уявлень про політико-правову природу суспільного і державного устрою країни, 

призначення та роль окремих політичних і державних інститутів. Насамперед, це 

стосується місця і ролі парламенту та глави держави в системі державного 

управління суспільством. 

Наголошується на необхідності зміщення акцентів у співвідношенні «політика 

– право» у напрямі права, теоретичного переосмислення даного взаємовідношення. 

Зазначається, що у взаємному визначенні обох сторін відношення право набуває 

юридичного характеру, його форма і зміст визначаються політикою 

в опосередковуючій діяльності держави; а політика визначається правом з позиції 

його нормативної природи, спираючись на правове регулювання. Правова форма 

політичного процесу набуває реального втілення в конституції, як політико-
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правовому акті, що фіксує в юридичній формі результат політичного процесу, 

співвідношення політичних сил у суспільстві в їх боротьбі за державну владу. 

Відзначено, що вирішення проблеми взаємовідношення права і моралі 

ускладнене не тільки відсутністю єдиного праворозуміння, а й тим, що в науці не 

вироблено також єдиного поняття моралі. Автором поділяється точку зору, що 

мораль виступає як спосіб неінституціональної регуляції поведінки, тоді як право 

являє інституціональний регулятор, а інституціональні норми права чітко виділені 

в «особливу форму буття», надаючи праву об’єктивності.  

Зазначається, що моральність права починається з того, що правоустановчий 

авторитет сам має потребу в первісній моральній підтримці спільноти, в рамках якої 

створені ним юридичні норми діятимуть легітимно. Легітимність, включає в себе 

моральне визнання даного авторитету, громадську оцінку його політичної, правової, 

а також моральної позиції, в якій народ природно вбачає запоруку внутрішньої 

моральності права, створеного законодавцем. З цього зроблено висновок про те, що 

моральність права безпосередньо пов’язана з народом – єдиним джерелом влади 

в демократичній державі, що й надає легітимності прийнятим законам. 

Констатується, що взаємодія права і держави з іншими суспільними явищами 

в сучасних умовах детермінована процесами глобалізації, які справляють суттєвий 

вплив на право і не тільки в міжнародних масштабах, а й на рівні національних 

правових систем. Водночас, наголошується, що національне правове регулювання в 

різних сферах життя не повинно абстрагуватися від об’єктивності права, а тому 

державна влада має в своїй діяльності керуватися засадами права як об’єктивної 

реальності, зокрема, принципом верховенства права. Через це держава сприймається 

як правова цінність, що виконує інтегративну функцію щодо консолідації населення 

країни, убезпечення його життєдіяльності та прогресивного розвитку. 

Розділ 3 «Проблема істини в контексті об’єктивності права» складається 

з чотирьох підрозділів, в яких розглядаються проблема істини в правовій науці, 

питання емпіричного буття об’єктивності права, підходи до встановлення істини 

в законодавстві та правозастосовній діяльності, а також феномен природного права 

в аспекті істини у його співвідношенні з позитивним правом. 

У підрозділі 3.1 «Об’єктивність права та істинність: до проблеми 

співвідношення» аналізуються наукові підходи в теорії права та філософії щодо 

проблеми істині, зазначено, що її обговорення переважно відбувалося в рамках 

судового права, кримінального і цивільного процесів, для яких практично важливим 

є не визнання істини абсолютною чи відносною, а те, що вона є об’єктивною.  

Відзначається, що в теоретичному правознавстві істину в праві розглядають як 

об’єктивну властивість правової норми, в якій виражається сутність і напрям 

розвитку. Ця властивість норми права виражає міру здатності її змісту і форми 

слугувати відображенням дійсності суспільного буття. 

Автор наголошує, що істина в праві (нормах) має бути адекватним втіленням 

соціальної справедливості, свободи, рівності для кожного члена суспільства, адже 

в цьому полягає соціальна цінність і авторитет права, довіра до нього людей. Разом 

з тим, визначення істини в праві як іманентної властивості правових норм означає 

визнання всіх правових норм істинними, що не відповідає дійсності. 

Відзначено дискусійність точки зору щодо істинності як такої властивості 
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норми права, яка виражає перевірену практикою міру здатності її змісту і форми 

у вигляді пізнавально-оцінювального образу відповідно відображати тип, вид, 

рівень чи елемент розвитку прогресивної людської діяльності. У такому разі має 

місце ототожнення процесу пізнання істини з самою істиною, яка залишається поза 

цим процесом і є невідомою для суб’єкта. Істина оцінюється в процесі пізнання 

і відкривається завдяки науково-пошуковій діяльності суб’єкта пізнання. 

Автор не підтримує позицію, згідно з якою істина в праві – це відповідність 

його норм державній волі, оскільки вираження через державну волю норм може 

бути як істинним, так і хибним. Утім, державно-владні норми є обов’язковими до 

виконання всіма суб’єктами правовідносин, незалежно від їх істинності. 

Дискусійною автор вважає точку зору, що істина не є проблемою права і його 

норм тому, що норма або дійсна, або недійсна. Дійсна правова норма відповідає 

об’єктивному закону відносин, а тому має вважатися істинною.  

Зроблено висновок про те, що складність дослідження проблеми істини 

полягає в методології з’ясування головного питання: що в дійсності являє собою ця 

істина в праві або істинність його норм. Зазначається, що коли йдеться про істину 

в праві, на перший план має виступати достовірність актів права як офіційного 

і найбільш авторитетного регулятора суспільних відносин. З’ясування істини через 

юридичну практику є проблематичним, оскільки її формування зумовлено різними 

чинниками, з яких не останнє значення має суб’єктивний фактор (зокрема, рівень 

професійності, морально-психологічні якості правників тощо). 

Відзначено дискусійний характер тези, що в «догмі припиняється пошук 

істини», оскільки істина не є незмінною, вона розвивається в процесі її осягнення. 

Правова норма з моменту її санкціонування законодавцем стає відкритою для 

вдосконалення, перегляду змісту, форми, методів регулювання суспільних відносин, 

насамкінець, втрати чинності нормативним актом, що містить норму, та заміни його 

іншим. Наголошено, що без перевірки нормативного змісту закону в процесі його 

реалізації характеристика «закону не просто як істини, а як абсолютної істини 

в останній інстанції» є абсолютизацією його істинності. 

Констатується, що у теорії права проблема істинності в її співвідношенні 

з таким поняттям як об’єктивність права є практично недослідженою. Трактування 

категорії істини в праві та її критеріїв значною мірою залежать від типу 

праворозуміння. Традиційне праворозуміння вважає цим критерієм відповідність 

норм законодавства відносинам, що регулюються правом, або відповідність норм 

державній волі, або відповідність їх таким принципам, як соціальна справедливість, 

свобода, рівність тощо, з якими пов’язується соціальна цінність права. Формальним 

критерієм істини в праві, на думку автора, можна вважати відповідність конституції 

держави інших правових актів, тобто їх конституційність.  

Відзначається, що принципово важливим для праворозуміння є з’ясування 

того, що таке право як об’єктивна реальність, яким є істинне трактування самого 

права як суспільного явища, а не лише істини в праві. У зв’язку з цим підкреслено, 

що з проблемою істинності у філософії пов’язана категорія ідеального, і тільки 

в цьому зв’язку визначення ідеального та матеріального мають сенс. Проблема 

ідеальності завжди була аспектом проблеми об’єктивності («істинності») знання, 

в тому числі знання про право. 
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Підрозділ 3.2 «Емпіричні форми прояву об’єктивності права в аспекті 

істинності» присвячено розгляду питань, пов’язаних з дією права та формами його 

прояву в різних сферах життєдіяльності суспільства й держави. Підкреслюється 

взаємозв’язок емпіричного й теоретичного пізнання права. Якщо перше дає змогу 

виявити дію права в реальному стані, зафіксувати його наявні «живі» форми прояву, 

то друге спрямоване на пізнання сутнісних рис кожного його прояву як соціально-

правового факту, розкриття внутрішніх зв’язків між правовими нормами і правом 

в цілому у взаємодії з іншими суспільними явищами. 

Наголошується, що складність розв’язання проблеми тотожності понять 

«емпірична основа науки загальної теорії права» та «емпірично представлене право» 

полягає у відсутності однозначного розуміння права, його наукового поняття. 

Відзначено, що в юридичній літературі емпіричні правові факти переважно 

висвітлюються такими й у тих формах, якими вони визначені дослідниками. 

Як наслідок, емпіричні основи права охоплюють усі без винятку його прояви, які 

можна спостерігати в дійсності, всі явища реальності: економічні, політичні, 

соціальні, екологічні, духовно-культурні тощо, в яких виявляється дія права 

незалежно від того, що являють ці явища за своєю сутністю. Разом з тим, перелік 

емпіричних основ теорії права не є вичерпним і певною мірою показує відповідні 

фрагменти «законодавчого» права, не торкаючись природного права, про яке 

в юридичній літературі переважно йдеться у контексті світоглядних, доктринальних 

та ідеологічних трактувань сутності природного права, форм його вираження та 

взаємодії з позитивним правом. З огляду на стан розроблення наукою проблематики 

природно-правового розуміння права, зроблено висновок про можливість 

визначення конкретних емпіричних форм прояву природного права лише у взаємодії 

природного і позитивного права. 

На підставі аналізу змісту актів офіційного тлумачення законів органами 

конституційної юрисдикції, констатовано наявність різних за сутністю рішень 

Конституційного Суду України, ухвалених з одного питання, та зроблено висновок 

про те, що судове тлумачення не є гарантією правильного і точного розуміння 

конституційно-правового смислу закону. 

Аналізуються питання щодо місця й ролі в правовій системі науково-

практичних коментарів законів (кодексів), які мають відношення до емпіричних 

форм прояву права, проте не завжди відповідають потребам та інтересам правової 

життєдіяльності держави, учасників суспільних відносин. З огляду на це, зроблено 

висновок про необхідність запровадження відповідного механізму контролю за 

виданням коментарів до законів (кодексів).  

Розглянуто й інші форми, що мають відношення до емпіричних форм прояву 

дії права (роль художньої літератури, мистецтва тощо), в яких відображаються 

юридично значущі події. Зазначено, що існування відмінності між теоретичними 

уявленнями про право і правом як соціальною дійсністю потребує з’ясування того, 

що є буттям права, як право існує, сприймається та функціонує в реальному 

середовищі. Наголошується, що емпіричні форми прояву права нерідко об’єднують 

по суті взаємовиключні явища: правового й протиправного характеру. Протиправні 

явища заперечують буття права. До емпіричних проявів права не можуть бути 

віднесені й історичні джерела – правові пам’ятки (документи, державні акти), 
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наукова і культурна цінність яких полягає в накопичених людством знаннях про 

право і державу, можливості їх використання в законотворчості, державному 

будівництві, судовій, адвокатській, нотаріальній та іншій юридичній діяльності. 

Ці джерела не є формами чинного права, що підлягає застосуванню. 

Зроблено висновок, що предметом емпіричного пізнання права є необмежене 

коло явищ, у яких спостерігаються найрізноманітніші прояви права, зокрема як 

регулятора суспільних відносин, джерела важливої інформації, публічного засобу 

захисту прав і свобод учасників правовідносин тощо. На відміну від нього, 

теоретичне пізнання спрямоване на розкриття сутнісних якостей права, його 

внутрішніх зв’язків, а також місця й ролі в суспільному ладі, взаємодії 

з економікою, політикою, мораллю, культурою суспільства, тощо.  

Наголошено, що завдяки взаємозв’язку емпіричного та теоретичного пізнання 

права можна творчо та раціонально впроваджувати в правове життя України 

міжнародно-правові стандарти соціальної справедливості, свободи, рівності, а також 

усвідомлено керувати соціально-економічними, політичними та іншими процесами 

в суспільстві, передбачати становлення прогресивних тенденцій у суспільстві, 

розвитку права і держави, можливу появу негативних тенденцій соціального 

розвитку.  

У підрозділі 3.3 «Встановлення істини у законодавстві та 

правозастосовній діяльності» розглядаються питання впровадження наукового 

знання з питань сутності, властивостей, функцій, структури права у практичну 

площину. Зазначено, що головне в пошуку правової істини полягає в його 

зв’язаності тривалим і поетапним пізнанням права, достовірністю наукового знання 

про нього та адекватністю цього знання реальній дійсності. При цьому 

зауважується, що з одного і того самого питання об’єктивно не може бути двох 

істин, адже істина – це не гіпотеза чи припущення, яких може бути стільки, скільки 

буде дослідників даної проблеми.  

В контексті істинності аналізуються положення Конституції України щодо 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. Зазначено, що з точки 

зору визначення конституційної моделі України такі положення відповідають 

волевиявленню Українського народу, є достовірним, істинним. Відповідність цих же 

положень реальній дійсності, як факту, практикою державного будівництва 

в Україні, не підтверджується.  

Зазначається, що твердження про ефективність правових норм потребує 

оцінки (на основі науково обґрунтованої методики вимірювання) результатів їх дії 

як регуляторів певної сфери суспільних відносин. Щодо їх відповідності 

європейським правовим стандартам, вказано, що буде непросто її визначити без 

урахування національних інтересів, гуманітарної складової, аналізу реального стану 

та динаміки розвитку економіки, менталітету населення. 

На основі аналізу практики приведення у відповідність з європейськими 

стандартами законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності та іноземних 

інвестицій констатовано, що не отримавши очікуваного ефекту, державна влада 

фактично змушена була відмовитися від прийнятих на себе зобов’язань, змінивши 

законодавство. Зроблено висновок про існування неузгодженостей, в тому числі 

з Конституцією деяких законів, що викликають сумніви щодо правової істинності їх 
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положень. Це стосується забезпечення права на безпосереднє звернення за захистом 

своїх прав і свобод до найвищого судового органу в системі судів загальної 

юрисдикції, необхідності виключно колегіального вирішення справ касаційним 

судом тощо. 

Наголошено на складності процесу встановлення правової істини в діяльності 

Конституційного Суду України. На підставі аналізу його практики зроблено 

висновок про те, що спроби надати офіційне тлумачення окремих положень 

Основного Закону нерідко призводять до неоднозначного їх розуміння, а надані 

тлумачення породжують більше запитань і сумнівів в істинності таких висновків. 

Зазначено, що подібні рішення Конституційного Суду України закріплюють 

у правовій системі держави закони, практика реалізації яких призводить до 

розбалансування галузей законодавства, порушення злагодженості в механізмі 

правового регулювання у різних сферах суспільних відносин і, в решті-решт, 

дискредитує не тільки принцип верховенства права, а й верховенства закону як 

найбільш авторитетної форми та носія права, породжуючи у суспільстві скептичне 

ставлення до законів як втілення справедливості, свободи, істини. 

Підрозділ 3.4 «Природне право як змістовний аспект об’єктивності права» 
присвячено дослідженню такого феномена, як природне право, який з одного боку, 

вважають гіпотезою (припущенням), підтвердження якої в реальності не існує, 

з іншого ‒ визнають наявним реальним фактом. 

Аналізується доктрина природного права, її інтерпретації в науковій 

літературі, відзначаються типи розуміння природного права. Відзначено, що 

відродження доктрини природного права спостерігається в сучасний період 

розвитку юридичної науки, для якого характерне постійне і значне зростання уваги 

до цієї проблематики вітчизняних і зарубіжних учених. Зазначено про складність 

такої конструкції права для його усвідомлення, на відміну від позитивного права, 

виникає питання, що є джерелом природного права, якими чинниками обумовлене 

його існування і зв’язаність із життєдіяльністю людини, суспільства і держави. 

Констатується точка зору, що природне право є символом усього в правовому 

розумінні істинного, незалежного від випадку чи сваволі, є таким, що відповідає 

законам справедливості. Воно, на відміну від позитивного права, не створюється 

штучно, а існує від природи. Такі міркування мають місце і в сучасних наукових 

дослідженнях, оскільки стрижнем ідей природного права є вимоги життєдіяльності 

людей як розумних істот. Звідси їх позначення як вимог саме «права», таких, що 

обґрунтовані, виправдані в даних життєвих умовах з позицій домінуючого 

світорозуміння. 

Відзначається, що актуальним як у теоретичному, так і в прикладному аспекті 

є вироблення визначення поняття природного права, яке могло би становити 

евристичну цінність не лише для філософії права, а й для загальної теорії юридичної 

діяльності. Вирішення цього завдання можливе за умови істинності вихідного 

припущення про об’єктивацію природного права не лише в доктринах та поглядах, 

а й у державно-юридичній практиці, завдяки чому природно-правові засади стають 

елементом механізму юридичного регулювання. 

Наголошується на тому, що в дійсності існує єдине право, а природне 

і позитивне є теоретичним вираженням прояву його змісту і форми. Разом з тим, 
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наукою остаточно так і не встановлено, в чому полягає реальність природного 

права, в чому полягає його зв’язок і взаємодія з позитивним правом.  

Зазначено, що коли намагаються з’ясувати зміст, функції, форму, структуру, 

властивості природного права, його самостійне буття, то у практичному сенсі 

важливого значення набувають процеси його об’єктивації – форми прямого та 

опосередкованого впливу та проникнення природного права у правове регулювання 

суспільних відносин. Констатовано, що в усіх інтерпретаціях доктрини природного 

права головним є визнання пріоритету прав людини, цінностей добра, 

справедливості, свободи, рівності.  

Наголошується на тому, що доктрина природного і доктрина позитивного 

права мають не протистояти одна одній, а в тенденції інтегруватися шляхом 

конвергенції в однакове ставлення до явища, яке в цивілізованому світі називають 

правом. На формування цивілізованого ставлення до права, як об’єктивного явища 

в суспільстві, спрямована теорія об’єктивності права.  

Розділ 4 «Форма, джерела і структура права в контексті його 

об’єктивності» складається з чотирьох підрозділів, у яких згідно з метою і задачами 

дисертації розглядаються науково-теоретичні підходи дослідження форми, джерел 

і структури права, співвідношення категорій «форма права», «джерело права» 

і «структура права», «внутрішнє» і «зовнішнє» в праві, сучасні наукові підходи до 

теоретичної розробки структури права. 

У підрозділі 4.1 «Науково-теоретичні підходи дослідження форми, джерел 

і структури права» аналізуються теоретичні та прикладні аспекти категорій 

«форм», «джерела» і «структура» права; відзначено дискусійність питання, який із 

термінів – «форма» чи «джерело» права – є більш точним і адекватно відображає 

якості, притаманні праву.  

Зазначається, що наявність у природно-правовій і позитивістській концепціях 

праворозуміння методологічно необґрунтованого переважання відповідно 

змістовного або формального аспектів, вимагає більш чіткого визначення понять 

«зміст права» і «форма права». Характеристика джерела права як зовнішньої форми 

права не сприяє встановленню понятійної визначеності. Відзначено, що 

ототожнення категорій «форма» права та «джерела» права призводе до 

протиставлення змісту права його формі, про що у практиці законотворення 

свідчить надання переваг викладенню змісту перед опрацюванням його форми.  

Наголошується, що природа суспільних відносин і практика їх правового 

регулювання не сприймають будь-яких дефектів у законах, інших нормативно-

правових актах незалежно від забезпечення їх засобами примусового впровадження 

публічною владою. Зроблено висновок, що удосконалення законодавства 

є безперервним процесом, обумовленим потребами суспільства в його 

життєдіяльності.  

Зазначено, що на відміну від поняття «джерело», витоки права є тим 

середовищем, в якому народжується право, з чого воно виникає. Це система 

взаємопов’язаних природних, економічних, соціальних, політичних, демографічних, 

моральних та інших чинників, наявність яких прямо чи опосередковано впливає на 

появу нових норм права, зміну чи втрату чинності раніше встановленими. Названі 

чинники автоматично не визначають зміст і форму права як в цілому, так і окремих 
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його норм, для цього потрібна діяльність соціального суб’єкта.  

До розуміння форми і джерела права обґрунтовується підхід, заснований на 

методологічних засадах діалектично парних категорій у праві: «сутність – явище», 

«зміст – форма», «внутрішнє – зовнішнє», «причина – наслідок» тощо, в якому 

категорія «джерело права» своєї кореспондуючої пари не має. Відзначено, що 

категорія «джерела права», має своє функціональне призначення в процесі 

формування права та охоплює дію внутрішніх і зовнішніх факторів, що зумовлюють 

зміст права, належні йому форму, структуру, межі предмету дії та функціонування 

в суспільстві. «Джерело права», як зовнішній чинник, не стає правом автоматично, 

як автоматично і не створює його норми.  

У контексті об’єктивності права і на основі аналізу наукових і нормативно-

правових джерел сформульовано висновок, що не законодавство та інші юридичні 

форми є джерелом права, а навпаки, право є джерелом законодавства, судового 

прецеденту тощо.  

Відзначається, що нормативно-правовий акт як одна з форм права виконує 

лише цю функцію, не є його джерелом у смислі чинника його утворення. Винятком 

з цього є наявна в системі законодавства підпорядкованість Конституції і законам 

України всіх інших правових актів, для яких Конституція і закони як акти вищої 

юридичної сили є правовим джерелом. У такому співвідношенні перебувають 

національне законодавство і міжнародно-правові акти, визнані в установленому 

порядку частиною національного законодавства.  

Підрозділ 4.2 «Співвідношення понять «форма права», «джерело права» 

і «структура права» присвячено розгляду однієї з фундаментальних проблем теорії 

права, проаналізовано існуючі в науковій літературі позиції вчених щодо сутності та 

функцій форми права. Відзначається, що поняття «форма права» не отримало 

в теорії однозначного трактування і термінологічного визначення.  

Не поділяється точка зору визначення категорії «форма права» через поняття 

«структура», «організація», «система», що мають свою сутність та властиві лише їм 

функції. Наголошується, що формі права, як і його змісту, характерна своя 

структура, організація і композиція її елементів. Форма права означає спосіб 

організації змісту права та його зовнішнього виявлення (об’єктивації). 

Зазначається, що прикладом методологічної і теоретичної невизначеності є 

тривала наукова дискусія навколо проблеми співвідношення структури (системи) 

права і структури (системи) законодавства як співвідношення змісту й форми.  

Наголошено, що трактування форми права як способу організації та виявлення 

змісту права зумовило поділ форми права на внутрішню і зовнішню, під якими 

в теорії відповідно розуміють структуру (систему) права і структуру (систему) 

законодавства. Таке розуміння призводить до того, що «внутрішня» форма права 

розглядається як об’єктивна, а «зовнішня» форма як суб’єктивна. Відтак втрачається 

понятійна визначеність форми права в її діалектичному зв’язку з його змістом, 

а феномен права не виступає як єдина об’єктивна реальність.  

У підрозділі 4.3 «Внутрішнє і зовнішнє в праві. Єдність форми права» на 

підставі аналізу існуючих у науковій літературі позицій щодо застосування 

категорій «внутрішнє» та «зовнішнє» в дослідженнях права відзначається 

апріорність сприйняття понять внутрішньої та зовнішньої форм права.  
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Зазначено, що відсутність у дослідженнях з наведених цих питань  пояснення 

щодо застосування названих категорій, обумовило домінування в теоретичному 

правознавстві висновку про те, що зміст права має не одну форму, а дві – внутрішню 

і зовнішню. Наголошується, що поділ форми права на «внутрішню» і «зовнішню» 

зумовлює хибну орієнтацію наукових досліджень у теорії права і галузевих 

юридичних науках, зокрема проблем системи права, систематизації законодавства, 

а також невиправдано ускладнює термінологічний арсенал юридичної науки. На 

практиці це призводить до послаблення наукових основ законотворчості, 

поглиблення розбіжності між законодавством і реальним змістом права, а разом 

з цим ‒ до зростання рівня порушень прав людини.  

Стверджується, що переважаюча в теорії права точка зору, згідно з якою зміст 

права втілюється у дві форми, а саме, «внутрішню» і «зовнішню», є суперечливою, 

оскільки під «внутрішньою» формою розуміється структура права, тобто способи 

зв’язку між елементами його змісту, а під «зовнішньою» формою ‒ об’єктивація 

(вираження) норм права в нормативно-правових актах і зв’язок права з іншими 

суспільними явищами. Таким чином суб’єктивність «зовнішньої» форми фактично 

перетворюється на об’єктивність, що суперечить її визначенню як суб’єктивної 

складової права. 

Розгляд поняття «форма права» з точки зору об’єктивності права та його 

істинності потребує відмови від механічного поділу її на «внутрішню» 

та «зовнішню» і розуміння єдиної форми права з точки зору її внутрішньої 

та зовнішньої рефлексії ‒ тобто внутрішньої оберненості (спрямованості) вказаної 

форми на організацію змісту права у вигляді системи правових норм 

та забезпечення цієї організації через зовнішню діяльність, тобто об’єктивацію або 

вираження змісту у вигляді правових актів.  

Наголошено, що забезпечення єдності форми права і його змісту є однією 

з найбільш суттєвих засад об’єктивності права, оскільки тільки в такій єдності має 

місце істинність права, досягається його дійсність. Важливого значення набувають 

прикладні, методичні засади законотворчості, побудови адекватної правової системи 

з метою підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин, ролі 

права в суспільстві для забезпечення соціальної справедливості, свободи, рівності. 

Досягнення цього неможливо без розуміння права як об’єктивної реальності і засад 

його об’єктивності. 

Підрозділ 4.4 «Об’єктивність права і сучасні наукові підходи до 

теоретичної розробки його структури» присвячено аналізу запропонованих 

в останні роки наукових підходів і конструкцій у дослідженні будови права та його 

структурних складових. Відзначено, що більшість дослідження з цієї проблематики 

тривалий час здійснювались під впливом теоретичних ідей, в яких структура права 

визначалася як багаторівнева, а до її складу якої включалися такі основні елементи 

(рівні): правова норма, інститут права, галузь права, система права. Зазначено, що 

така конструкція була сприйнята галузевими правовими науками і мала помітний 

вплив на формування й розвиток у праві нових структурних підрозділів.  

У сучасний період основні зусилля вчених зосереджені на дослідженні ознак, 

принципів, режимів, особливостей методів галузей та інститутів права, їх 

комплексів тощо. Відзначено, що у науковому плані такий підхід найбільш 
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змістовно позначився на дослідженнях публічного і приватного права, їх 

структурних підрозділах (галузях, інститутах тощо), а також на становленні 

в структурі права нових системних утворень (виборчого, інформаційного, 

парламентського, медичного, економічного права та інших).  

Наголошено, що головний недолік наведеної багаторівневої конструкції 

структури права полягає в тому, що вона ґрунтується на формально-догматичних 

методах сприйняття права як суто системи формально-визначених норм 

законодавства. Останні обмежувалися закріпленням дозволу, обов’язковості 

і заборони, які становили загальні засади методів правового регулювання 

відповідної сфери суспільних відносин.  

Відстоюється точка зору, що таке визначення структури права відображає її 

кількісну характеристику, залишаючи осторонь якісну, і не охоплює право як єдине 

ціле. Окрема правова норма (правило дозволеної, повинної, забороненої поведінки) 

повністю може й не бути втіленням основоположних структурних елементів 

соціальної справедливості, свободи, рівності, що в принципі можливо лише 

в системі норм. У цьому сенсі правова норма об’єктивно не може вважатися 

втіленням права як цілого, хоча й здатна виконувати певну регулятивну, охоронну, 

компенсаційну чи іншу функцію. Тому і називають її «клітинкою права» лише 

в системному зв’язку з іншими нормами права, коли всі вони інтегруються в окрему, 

відносно автономну систему – інститути, галузі права, комплекси тощо.  

Зазначено, що завдяки здійсненню правових норм у взаємозв’язку 

та взаємозалежності їхня «потенціальна енергія» збагачується і посилюється 

утворенням відповідної цілісної нормативної регулятивно-охоронної системи. Ця 

«енергія» правових норм, у свою чергу, акумулюється в праві – цілісному, 

об’єктивному, соціокультурному феномені, дія і авторитет якого підтримується 

державою.  

Наголошується, що без чіткого конституювання в правових нормах соціальної 

справедливості, свободи, рівності право навряд чи буде сприйматися як соціальна 

цінність. Це дає підстави для висновку, що соціальна справедливість, свобода, 

рівність є основоположними внутрішніми елементами структури права, а правові 

принципи і норми – їх об’єктивацією, юридичним вираженням, тобто зовнішнім.  

У Висновках дисертації сформульовано найбільш важливі результати 

та суттєві положення дисертаційного дослідження, наведені теоретичні 

узагальнення й нове вирішення наукового завдання щодо трактування об’єктивності 

права та теоретико-прикладних аспектів втілення її засад у функціонуванні права 

і держави. 

Висновки за результатами дослідження полягають у наступному. 

1. Аналіз наукових джерел свідчить про те, що проблема об’єктивності права 

в якості самостійного предмета науковцями практично не досліджена, її вивчення 

носило фрагментарний характер, недостатній для розуміння природи права як 

феномена. Визначення права як об’єктивного суспільного явища є одним із 

актуальних і важливих напрямів розвитку загальної теорії права і галузевих 

юридичних наук, подальшого удосконалення методології пізнання. 

2. Історія правової думки відзначається багатоманітністю теоретичного 

обґрунтування та трактування походження й природи права, широким спектром 
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правових теорій. Право розглядається або як дане людям апріорно, незалежно від їх 

бажання, свідомості й волі (таке, що існує від природи, чи як «божественне 

установлення»), або як продукт людської діяльності, що поза суспільством не 

виникає й не існує (природу права вбачають у психічних проявах людини, тобто 

пов’язують його з індивідуальним началом, або трактують право як прояв 

«народного духу», як творіння держави тощо), тобто як суспільний феномен. 

3. Багатоманітність праворозуміння не привела до суттєвих зрушень у пізнанні 

права. Нові теорії мало чого привносять до результатів юридичної науки  

ХІХ–ХХ ст., що спричиняє скептичне ставлення до можливості вироблення єдиного 

праворозуміння й поняття права. Разом з тим дана обставина стимулює нові 

методологічні підходи до вивчення права, пізнання нових його сторін, у тому числі 

актуалізує теоретичні дослідження в аспекті його об’єктивності. 

4. Відсутність єдиного розуміння природи права негативно позначається на 

трактуванні його як об’єктивної реальності. Для тих теорій, що розглядають право 

як дане людині апріорно, без її участі в його творенні, немає проблеми визнати 

об’єктивність права як об’єкта, що існує та розвивається за власними законами, 

незалежно від свідомості й волі людей (саме в такому розумінні найчастіше 

вживається у філософії термін «об’єктивний», на противагу «суб’єктивному», 

як такому, що залежить від волі й свідомості людини та визначається ними). Проте 

домінуючим у сучасній науці є трактування права як суспільного явища, а тому 

вказане розуміння його об’єктивності є неприйнятним. 

5. Право як суспільне явище є продуктом діяльності людей, який містить 

складову суб’єктивності, що ускладнює розуміння об’єктивності права. Цим 

зумовлюється необхідність розгляду філософської категорії «об’єктивність» по 

відношенню до культури, що протистоїть індивіду як ієрархічно організована 

система загальних норм, які детермінують його діяльність і визначають його 

поведінку та мислення в конкретних ситуаціях. У такому сенсі культура виступає 

як об’єктивна реальність. 

6. Право в усіх без винятку теоріях і типах праворозуміння пов’язується 

з нормами поведінки людей, а тому повинно розглядатися як один із культурних 

феноменів. З обмеженнями, що диктуються цими нормами, індивід з дитинства 

змушений рахуватися як з чимось цілковито незалежним від його бажань і свідомої 

волі, тобто – як з об’єктивною реальністю.  

7. Право являє собою особливу «об’єктивність», суттєво відмінну від 

об’єктивності природної, оскільки воно створене самими людьми, що наділені 

свідомістю і волею, мисленням, а тому – є їх продуктом, що набув відособленого від 

них – «об’єктивного» – існування. Оскільки індивід «прилучається» до цього 

особливого світу «норм» у процесі свого навчання, стає представником даної 

культури, засвоюючи їх готовими як дещо «загальне», керується ними в кожному 

конкретному випадку, ці «загальні норми» набувають для нього значення 

«апріорних» форм, у тому числі правових форм його життєдіяльності.  

8. Правові форми життя людей безпосередньо з природи зрозуміти й вивести 

неможливо. Це особлива об’єктивність соціальних установлень і установ, які їх 

охороняють, що склалася історично як ідеальна – «загальне», що не містить в собі 

нічого чуттєвого, як закон і принцип існування «цілого», – а тому вона виступає як 
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більш певна реальність, ніж «одиничне» (останнє змінюється, народжується 

і зникає, на відміну від загального цілого). Індивід живе та діє всередині 

організованого цілого, що як закон панує над ним, ставить рамки та межі його 

сваволі.  

9. Право належить до сфери ідеального як особливої об’єктивності, своєрідної 

категорії явищ, що характеризується незалежністю від індивіда з його тілом 

і «душею», а також є принципово відмінною від об’єктивності таких, що чуттєво 

сприймаються індивідом одиничних речей. До цих явищ належать загальні норми 

культури: норми побутової культури, граматичні норми мови, «закони держави» 

(в широкому розумінні), норми мислення про оточуючі речі, тощо. Це є явища 

ідеального світу, що супроводжують життя людини, – її «друга природа», яку 

індивід має засвоювати як відмінну від нього самого, особливу, в собі строго 

організовану «дійсність».  

10. Об’єктивність права не тотожна його обумовленості економічними чи 

іншими суспільними відносинами. Як феномен культури, право взаємодіє з іншими 

суспільними явищами в усьому його обсязі, а не лише як «часткова об’єктивність» 

(зокрема, взаємодія на рівні принципів, структури тощо), як вона розглядається 

в теорії. Наявність такого методологічно непослідовного підходу до взаємодії права 

з іншими явищами зумовлена визначенням права в якості однієї із форм суспільної 

свідомості, яка при цьому помилково трактується як категорія «суб’єктивного».  

11. Об’єктивність права – це властивість права існувати в певних часово-

просторових координатах незалежно від свідомості й волі індивідів в якості 

ідеальної реальності, що як одна з нормативних підсистем культури і форм 

суспільної свідомості визначає їх поведінку. 

12. Держава як феномен культури також належить до світу «ідеального» 

і тому є об’єктивним явищем в тому ж сенсі, що і право. Через це взаємодія держави 

і права відбувається не як відношення двох суб’єктів, або відношення «суб’єкт – 

об’єкт», де суб’єктом виступає держава, а право є її продуктом «об’єктом», а як 

відношення двох об’єктивних феноменів, кожний з яких має свою особливу 

природу, якою визначається характер їх взаємодії. Ця взаємодія є відношенням 

змістовного і формального аспектів, в якому держава виступає як фактор 

визначення юридичної форми права, а право як фактор визначення нормативного 

способу формування та функціонування держави. Тому держава діє як правова 

реальність, а право – як юридична (державна) реальність. 

13. Взаємовідношення держави і права відповідно як правової та юридичної 

реальності хибно відбивається на праворозумінні, спрямовуючи його у русло 

позитивістських концепцій одержавлення права і обмеження правоґенези 

продукуванням права державною владою (юридичний позитивізм). Критика 

юридичного позитивізму розгортається навколо поняття «правового закону» 

і співвідношення права і законодавства. 

14. Нехтування об’єктивністю права в процесі державного будівництва 

в Україні, неефективне використання його потенційного ресурсу та конструктивної 

дії, сприяли формуванню в Україні надмірної централізації державного управління, 

концентрації в ньому владних повноважень і надто слабкої, майже безвладної 

системи місцевого самоврядування. Заплановані в Україні реформи економічної 
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й соціально-культурної сфер, політичної, адміністративної та судової систем 

впроваджуються надто уповільнено, що робить такі реформи далекими від 

очікуваних і бажаних результатів.  

15. Взаємодія права із державою та іншими суспільними явищами 

(економікою, політикою, явищами духовної культури тощо) в сучасних умовах 

детермінована процесами глобалізації, що справляють суттєвий вплив на право 

і не тільки в міжнародних масштабах, а й на рівні національних правових систем. 

Разом з тим національне правове регулювання в різних сферах життя не повинно 

абстрагуватися від об’єктивності права, а тому державна влада повинна в своїй 

діяльності керуватися засадами права як об’єктивної реальності, зокрема, 

принципом верховенства права. 

16. Однією з визначальних засад об’єктивності права є істинність. У зв’язку 

з проблемою істинності у філософії розроблялася категорія ідеального й лише 

в цьому зв’язку визначення ідеального та матеріального мають сенс. Проблема 

ідеальності завжди була аспектом проблеми об’єктивності («істинності») знання. 

У теорії права проблема істини в аспекті об’єктивності права є мало 

дослідженою. Трактування категорії істини в праві та її критеріїв значною мірою 

залежать від типу праворозуміння. Традиційне праворозуміння визначає таким 

критерієм або відповідність норм законодавства відносинам, що регулюються 

правом, або відповідність норм державній волі, або відповідність їх таким 

принципам як соціальна справедливість, свобода, рівність тощо, з якими 

пов’язується соціальна цінність права. Формальним критерієм істини в праві можна 

вважати відповідність конституції держави її інших правових актів, тобто їх 

конституційність. 

17. Проблема істинності права тісно пов’язана з проблемою знання права, 

істинністю цього знання, його пізнання на емпіричному й теоретичному рівнях. 

На емпіричному рівні таким є пізнання різних реальних проявів права в житті, форм 

його виявлення та відображення в різних «джерелах права». Завдяки взаємозв’язку 

емпіричного та теоретичного пізнання права можна творчо та раціонально 

впроваджувати в правове життя України міжнародно-правові стандарти соціальної 

справедливості, свободи, рівності, а також усвідомлено керувати соціально-

економічними, політичними та іншими процесами, передбачати як становлення 

прогресивних тенденцій у суспільстві, розвитку права і держави, так і можливу 

появу негативних тенденцій соціального розвитку. 

Основні концепції праворозуміння – природно-правова та позитивістська – 

неповністю відображають істину права, а тому вона потребує дальших наукових 

досліджень. Істинне знання права є умовою істинної правотворчості та правильного 

застосування права, а отже є умовою створення і реалізації дійсного права.  

18. У природно-правовій і позитивістській концепціях розуміння права має 

місце методологічно необґрунтоване переважання відповідно змістовного або 

формального аспектів. Це вимагає більш чіткого визначення понять «зміст права» 

і «форма права». Разом з тим, поняття змісту права в теорії залишається 

дискусійним, його розуміння переважно зводиться до розуміння структури права в її 

співвідношенні зі структурою законодавства, як формою в праві. 

19. Поняття «форма права» також не отримало в теорії однозначного 
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трактування і термінологічного визначення. Методологічно неприйнятним 

є визначення форми права через поняття «структури» та «системи». Дискусійним 

є також визначення в якості форми права категорії «джерела права», оскільки вона 

має своє функціональне призначення в процесі формування права та охоплює дію 

внутрішніх і зовнішніх факторів, що зумовлюють зміст права, належні йому форму, 

структуру, межі предмету дії та функціонування в суспільстві. «Джерело права», 

як зовнішній чинник, не стає правом автоматично, як автоматично і не створює його 

норми. Форма права означає спосіб організації змісту права та його зовнішнього 

виявлення (об’єктивації).  

20. Практикою правового регулювання суспільних відносин доведено, що 

зміст права може виступати в різних, але не в будь-яких формах, так само як форма 

права може бути формою різного, але не будь-якого змісту. Зміст права може бути 

виражений тільки у формі закону в разі, якщо це зумовлено потребами і засадами 

правового регулювання суспільних відносин, про що свідчать положення статті 92 

Конституції України, в яких встановлено перелік питань, що визначаються 

виключно законами. Важливість цього конституційного положення полягає,  

по-перше, в забороні делегування законодавчих повноважень парламенту іншим 

органам державної влади; по-друге, у визначенні кола найважливіших питань 

життєдіяльності суспільства і держави, які становлять виняткову сферу 

законодавчого регулювання; по-третє, у підвищенні поваги до закону як найбільш 

авторитетної форми права. 

21. Нормативно-правовий акт як одна з форм права виконує лише цю 

функцію, не є його джерелом у сенсі чинника його утворення, оскільки в контексті 

позитивного права це означало б, що право обумовлене ним самим. Винятком 

з цього є наявна в системі законодавства підпорядкованість Конституції і законам 

України всіх інших правових актів, для яких Конституція і закони, як акти вищої 

юридичної сили, є правовим джерелом. У такому співвідношенні перебувають 

національне законодавство і міжнародно-правові акти (конвенції, договори, угоди, 

декларації), визнані в установленому порядку частиною національного 

законодавства. Визначення міжнародно-правових актів формою національного 

права є помилковим, оскільки функція, яку вони здійснюють щодо законодавства 

України, дає підстави вважати їх джерелом національного права. 

22. Трактування форми права як способу організації та виявлення змісту права 

зумовило поділ форми права на внутрішню і зовнішню, під якими в теорії 

відповідно розуміють структуру (систему) права і структуру (систему) 

законодавства. Таке розуміння призводить до того, що «внутрішня» форма права 

розглядається як об’єктивна, а «зовнішня» форма як суб’єктивна. Відтак втрачається 

понятійна визначеність форми права в її діалектичному зв’язку з його змістом, 

а феномен права не виступає як єдина об’єктивна реальність.  

23. Поділ форми права на «внутрішню» і «зовнішню» зумовлює хибну 

орієнтацію наукових досліджень у теорії права і галузевих юридичних науках, 

зокрема проблем системи права, систематизації законодавства, а також 

невиправдано ускладнює термінологічний арсенал юридичної науки. На практиці це 

призводить до послаблення наукових основ законотворчості, поглиблення 

розбіжності між законодавством і реальним змістом права, а разом з цим – 
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до зростання рівня порушень прав людини.  

24. Переважаюча в теорії права точка зору, згідно з якою зміст права 

втілюється у дві форми, а саме, «внутрішню» і «зовнішню», є суперечливою, 

оскільки під «внутрішньою» формою розуміється структура права, тобто способи 

зв’язку між елементами його змісту, а під «зовнішньою» формою – об’єктивація 

(вираження) норм права в нормативно-правових актах і зв’язок права з іншими 

суспільними явищами. Таким чином суб’єктивність «зовнішньої» форми фактично 

перетворюється на об’єктивність, що суперечить її визначенню як суб’єктивної 

складової права. 

25. Розгляд поняття «форма права» з точки зору об’єктивності права та його 

істинності потребує відмови від механічного поділу її на «внутрішню» 

та «зовнішню» і розуміння єдиної форми права з точки зору її внутрішньої 

та зовнішньої рефлексії ‒ тобто внутрішньої оберненості (спрямованості) вказаної 

форми на організацію змісту права у вигляді системи правових норм 

та забезпечення цієї організації через зовнішню діяльність, тобто об’єктивацію або 

вираження змісту у вигляді правових актів.  

26. Забезпечення єдності форми права і його змісту є однією з найбільш 

суттєвих засад об’єктивності права, оскільки тільки в такій єдності має місце 

істинність права, досягається його дійсність. Важливого значення набувають 

прикладні, методичні засади законотворчості, побудови адекватної правової системи 

з метою підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин, ролі 

права в суспільстві для забезпечення соціальної справедливості, свободи, рівності. 

Досягнення цього неможливо без розуміння права як об’єктивної реальності і засад 

його об’єктивності. 

27. Загальноприйнята багаторівнева структура права (правова норма, інститут, 

галузь права, система галузей права), як теоретична модель, відображає право 

системою формально визначених загальнообов’язкових норм, установлених або 

санкціонованих державною владою і фіксує його кількісну сторону, залишаючи 

осторонь якісні риси права та не охоплюючи його як цілісне суспільне явище.  

Основоположними елементами структури права, відправним началом 

формування та дії права є соціальна справедливість, свобода, рівність, а правові 

норми (правила) – їх об’єктивацією, зовнішньою оболонкою.  

28. Правова норма характеризується як «клітинка» права лише в системному 

зв’язку з іншими правовими нормами інтегрованими в окрему відносно автономну 

систему – інститути, комплексні асоціації, галузі права тощо. Правовій нормі 

властива лише її структура, елементами якої (залежно від її функціонального 

призначення) є гіпотеза, диспозиція і санкція, кожен з яких певною мірою 

є відображенням основоположних елементів структури права – справедливості, 

свободи, рівності. Завдяки здійсненню правових норм у взаємозв’язку 

та взаємозалежності їхня «потенціальна енергія» збагачується і посилюється 

утворенням відповідної цілісної нормативної регулятивно-охоронної системи. Ця 

«енергія» правових норм, у свою чергу, акумулюється в праві – цілісному, 

об’єктивному, соціокультурному феномені, дія і авторитет якого підтримується 

державою.  
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Євграфова Є. П. Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Київ, 2016. 

У дисертації досліджується проблема об’єктивності права, визначаються її 

теоретико-прикладні засади. Аналізуються теоретико-методологічні підходи до 

дослідження об’єктивності права, доктринальні інтерпретації права в контексті його 

об’єктивності, пропонується авторське визначення поняття об’єктивності права 

виходячи з ідеальної природи права як феномена нормативної підсистеми культури 

і форми суспільної свідомості. 

Розглядаються питання державорозуміння. Визначається природа держави як 

суспільного явища, що має в своїй природі спільне з правом, яким зумовлюється їх 

взаємозв’язок і взаємодія. З’ясовуються теоретичні та прикладні аспекти правової 

організації державної влади, характеризується вітчизняна практика втілення норми 

Конституції України щодо правової держави. Досліджується характер зв’язків 

державно-правової сфери з економікою, політикою, мораллю, іншими суспільними 

явищами.  
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Досліджується поняття істини права в контексті його об’єктивності, у зв’язку 

з істинністю знання про право, пізнанням на емпіричному і теоретичному рівнях 

реальних проявів права в житті, форм його виявлення та відображення в різних 

«джерелах права». Зосереджено увагу на трактуванні понять «зміст» і «форма» 

права, дана критична оцінка теоретичних уявлень про «внутрішню» і «зовнішню» 

форми права, запропоновано авторське розуміння проблеми форми права, значення 

цього розуміння під кутом зору об’єктивності права і реалізації її у функціонуванні 

держави та в розвитку правової системи суспільства.  

Ключові слова: право, праворозуміння, дуалізм праворозуміння, об’єктивність 

права, держава, форма права, джерела права, засади об’єктивності права, культура, 

доктрина, істина. 

 

Евграфова Е. П. Объективность права: теоретико-прикладные основы. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений. – Институт государства и права 

им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

В диссертации исследуется проблема объективности права, определяются ее 

теоретико-прикладные основы. Анализируются теоретико-методологические 

подходы к исследованию объективности права, доктринальные интерпретации права 

в контексте его объективности. Отмечается, что отсутствие единого понимания 

природы права негативно влияет на его трактовка как объективной реальности. 

Подчеркивается, что право представляет собой особую «объективность», 

существенно отличную от объективности природной, поскольку оно создано 

самими людьми, обладающими сознанием и волей, мышлением, а потому – является 

их продуктом, получившим обособленное от них – «объективное» – существование. 

Такая особая «объективность» в работе определяется как объективность социальных 

установлений и учреждений, их охраняющих, которая сложилась исторически как 

идеальная. 

Отмечается, что объективность права не тождественна его обусловленности 

экономическими или иными общественными отношениями. Как феномен культуры, 

право взаимодействует с другими общественными явлениями во всем его объеме, а 

не только как «частичная объективность» (на уровне принципов, структуры и т. д.), 

как она рассматривается в теории. В работе предлагается авторское определение 

понятия объективности права исходя из идеальной природы права как феномена 

нормативной подсистемы культуры и формы общественного сознания. 

Рассматриваются вопросы понимания государства. Природа государства 

определяется как феномен культуры, принадлежащий к миру «идеального» 

и потому являющийся объективным в том же смысле, что и право. Поэтому 

взаимодействие государства и права рассматривается как отношение двух 

объективных феноменов, каждый из которых имеет свою особую природу, 

определяющую характер их взаимодействия. 

Автор приходит к выводу о том, что взаимоотношения государства и права 

соответственно как правовой и юридической реальности неправильно отражается 
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в общественном сознании и направляет правопонимание в русло позитивистских 

концепций «огосударствления» права и ограничения генезиса права выработкой 

права государственной властью (юридический позитивизм). При этом критика 

юридического позитивизма разворачивается вокруг понятия «правового закона» 

и соотношения права и законодательства. 

Указывается, что в условиях глобализации национальное правовое 

регулирование не должно абстрагироваться от объективности права, 

государственная власть должна в своей деятельности относиться к праву как 

к объективной реальности. В работе рассматриваются теоретические и прикладные 

аспекты правовой организации государственной власти, характеризуется 

отечественная практика воплощения нормы Конституции Украины о правовом 

государстве. Исследуется характер связей государственно-правовой сферы 

с экономикой, политикой, моралью, другими общественными явлениями. 

Исследуется понятие истины права в контексте его объективности, в связи 

с истинностью знания о праве, познанием на эмпирическом и теоретическом 

уровнях реальных проявлений права в жизни, форм его обнаружения и отображения 

в различных «источниках права». 

Отмечается, что трактовка категории истины в праве и ее критериев 

в значительной степени зависят от типа правопонимания. Определяя истинное 

знание права как условие истинного правотворчества и правильного применения 

права, создания и реализации действительного права, автор подчеркивает, что 

основные концепции правопонимания – естественно-правовая и позитивистская – не 

полностью отражают истину права.  

Обосновывается необходимость более точного определения понятий 

«содержание» и «форма» права, поскольку в естественно-правовой 

и позитивистской концепциях правопонимания имеет место методологически 

необоснованное преобладание соответственно содержательного или формального 

аспектов. Дана критическая оценка теоретических представлений о «внутренней» 

и «внешней» форме права. «Внутреннюю» форму права ошибочно трактовать как 

объективную, а «внешнюю» как субъективную, так как теряется понятийная 

определенность формы права в ее сущностной связи с его содержанием, а феномен 

права не выступает как единая объективная реальность. 

Предложено авторское понимание единой формы права, как направленной на 

организацию его содержания в виде системы правовых норм, и обеспечение этой 

организации через внешнюю деятельность, т.е. объективацию или выражение 

содержания в виде правовых актов. Подчеркивается, что обеспечение единства 

формы права и его содержания является одной из наиболее существенных основ 

объективности права, поскольку только в таком единстве имеет место истинность 

права, обеспечивается его действительность, достижение которых невозможно без 

понимания права как объективной реальности. 

Ключевые слова: право, правопонимание, дуализм правопонимания, 

объективность права, государство, форма права, источники права, основы 

объективности права, культура, доктрина, истина. 
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Yevgrafova Ye. P. Objectivity of law: theoretical and practical foundations. – 

On the rights of manuscript. 

Thesis for achieving a degree of Doctor of Legal Sciences in specialty 12.00.01 – 

Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Studies. – 

V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2016.  

The thesis analyses the problem of objective law, defines its theoretical and applied 

principles. It also analyzes the theoretical and methodological approaches to the study of 

objectivity law, doctrinal interpretations of law in the context of its objectivity. The author 

proposes copyright law definition of objectivity based on the ideal nature of law as 

a regulatory subsystem phenomenon of culture and form of social consciousness. 

The author considers the problems of understanding of state; determines the nature 

of the state as a social phenomenon that has common features with law, which causes their 

relationship and interaction. The author analyses theoretical and practical aspects of the 

legal government, characterizes national practice of implementation of provisions of the 

Constitution of Ukraine regarding legal state. The thesis analyses the nature of the 

relationship of state and legal spheres with economics, politics, morals and other social 

phenomena. 

The thesis analyses the notion of the truth of law in the context of its objectivity due 

to the knowledge of the truth of law, the knowledge at the empirical and theoretical levels 

of real manifestations of law in the life, forms of its discovery and display in various 

«sources of law».  

The author emphasizes on interpretation of the concepts of «content» and «form» of 

law, gives critical assessment of theoretical ideas about the «inner» and «outer» form of 

law; proposes copyright law definition of the form of law, the importance of its 

understanding by objectivity of law and its implementation in the functioning of the state 

and development of legal system of society. 

Key words: law, understanding of law, dualism of law, objectivity of law, state, 

form of law, sources of law, principles of objectivity, culture, doctrine, truth. 

 


