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ВСТУП 

 

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 
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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 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, 
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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: 
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проаналізувати наукові джерела і стан теоретичної розробки проблеми 

об’єктивності права, з’ясувати й сформулювати теоретико-методологічні підходи 

до 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 
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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, 

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-юридичний метод застосовувався в аналізі законодавства, його 
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внутрішньої узгодженості, форм і способів викладу 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 цієї проблематики (дослідження принципів, 

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

пізнання об’єктивності права; 

встановлено, що плюралізм концепцій праворозуміння гносеологічно 
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пов’язаний із невизначеністю понятійного зв’язку феномена права з категорією 

«об’єктивність», котра зумовлена відсутністю єдиного трактування даних понять. 

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 
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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 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, 
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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, 
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рівності – формулюванням прикладних, методичних підходів законотворчості 

і побудови адекватної правової системи на засадах об’єктивності права;  

положення щодо сутності й спрямованості доктрини природного права 

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 
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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; 

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 
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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.  
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– 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. 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. Нижний 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 
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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.  

.
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ПРАВА В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 

 

1.1 Теоретико-методологічні питання дослідження об’єктивності права 

 

Проблема об’єктивності права не нова для дослідників права. До неї 

людська думка зверталася з давніх часів, однак і досі немає її задовільного 

вирішення й вона все ще залишається доволі дискусійною.   

Вказана проблема набуває особливої актуальності у зв’язку з визнанням 

в суспільстві верховенства права і формуванням правової держави. При цьому, як 

зазначає проф. П. Рабінович, «верховенство права набуває в юриспруденції 

самостійного значення лише за тієї умови, що саме право розглядається як таке 

явище, котре виникає й існує незалежно від держави (курсив мій. ‒ Є.Є.), від 

діяльності її законодавчих та інших органів влади» [1, с. 162]. Принципово, хоча 

в дещо іншій інтерпретації, така точка зору на право відображена в працях 

М. Козюбри, Р. Лівшиця, С. Максимова, М. Марченка, Н. Оніщенко, 

О. Петришина, С. Рабіновича, С. Шевчука, М. Цвіка та інших авторів, наукові 

розробки яких використовуються в цьому дослідженні.  

Проф. С. Алексєєв пише, що не є випадковим, коли при обговоренні 

правових питань мова передусім іде про правовий порядок, про законність, про 

юридичну відповідальність. То чому ж тоді право називають правом? 

[2, с. 228‒229; 3,  с. 69, 70]. Уся наукова діяльність ученого була присвячена 

пошуку відповіді на це питання, що не є риторичним, і протягом усієї історії 

права відповідь на нього намагалося знайти не одне покоління юристів, 

філософів. Досліджуючи природу права відомий англійський учений Г. Харт 

зауважує, що якщо цілком зрозуміло, що таке медицина, хімія, та чим вони 

займаються, то у випадку з правом часто висловлюються й захищаються промови 

і з такою красномовністю й пристрастю, ніби вони стали відкриттям істин про 

право, довго прихованих спотвореннями його сутності [4, с. 9]. Як вважає вчений, 

існування цих спірних і вразливих для критики випадків, справді викликало 
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тривалу й частково безплідну полеміку, але вони, звичайно, не можуть пояснити 

труднощів, що стосуються загальної природи права, які виражені актуальним 

запитанням «що є право?» [4, с. 11‒12]. У цих думках вченого можна помітити 

певний скептицизм, що є не найкращим порадником у наукових дослідженнях.  

З часу, коли з’являються ідеї про походження й сутність права, минуло 

понад два тисячоліття. Роль різних, у тому числі теологічних учень щодо природи 

права в житті народів і держав залишається надзвичайно важливою, що 

підтверджується вірою багатьох людей у настанови священних книг, та, водночас, 

зменшенням довіри до публічної влади.  

Разом з тим, у релігійних ученнях (трактах) з філософським підґрунтям 

і світоглядними принципами постійно відбувалися суттєві зміни, що значною 

мірою було зумовлено появою нових світських поглядів на право. Значну роль 

у цьому відігравали прагнення людей і цілих народів побудувати таке суспільство 

і державу, де панувало б найголовніше для них – соціальна справедливість, 

свобода, рівність. Сьогодні правознавці виокремлюють із численних історичних 

правових пам’яток та інших пізнавальних джерел як первинні, так і наступні після 

них знання про право.  

Зараз найбільш популярними в правознавстві, залишаються світські 

позитивістські й природно правові теорії, що не знижує уваги науковців до інших 

правових учень. Так, сучасна правова наука переосмислює ставлення до ідей 

засновників історичної школи права, видатних німецьких учених-юристів 

Г. Гюго, К. Савіньї і Г. Пухти, у вченні яких особливу увагу привертає ідея 

об’єктивності права. Обґрунтування останньої вони пояснювали виникненням 

права з національного духу, «народної свідомості» та його існування незалежно 

від держави, її органів. Адже законодавець, на їхню думку, не створює, 

а «відтворює підказане йому право», а основним принципом функціонування 

права є його саморозвиток; право, наголошували вони, існувало завжди, воно 

притаманне народу, а не державі та її органам [5, с. 280–283].  

Схожі уявлення щодо природи права висловлені вченими-юристами 

в сучасній літературі, в яких головне, на думку проф. Г. Мальцева, полягає в тому, 
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щоб знайти право в самому житті й адекватно відобразити його в законі 

(курсив мій. – Є.Є.) [6, с. 135]. Ще раніше вчений писав, що за своїм значенням 

для суспільного розвитку право – об’єктивно існуюче явище (курсив мій. – Є.Є.), 

об’єктивний фактор, який у цілому не є продуктом свідомої, вольової творчості 

людей; право в кодексах має відповідати й бути точним формулюванням права в 

житті [7, с. 226, 227]. Поділяючи ці погляди, зазначимо, що при домінуванні 

в науковій літературі та практиці юридичного позитивізму, вони не привернули 

увагу дослідників права. Водночас поява таких ідей щодо права була зумовлена 

критичною оцінкою нормативістського розуміння права, його тотожності 

із законодавством. Так, проф. А. Піонтковський наголошував, що зведення права 

лише до сукупності правових норм означає відмову від розгляду реального життя 

права як певного суспільного явища [8, с. 103]. З нашої точки зору, ця думка 

спрямована проти існуючої наукової парадигми догматичного сприйняття права 

як суб’єктивного явища та на формування нового підходу до розкриття його 

сутності, функцій і ролі в суспільстві.  

Саме з цих питань у юридичній науці розгорнулася тривала дискусія між 

прибічниками «широкого» і «вузько-нормативного» розуміння права, яка триває 

й нині [9, с. 72‒76]. Її результати ретельно проаналізовані та висвітлені 

в літературі, виявлені «плюси» й «мінуси» кожної з названих версій сприйняття 

права, [10, с. 44‒58; 11, с. 152‒198]. Проте, як зауважив проф. Г. Мальцев, досі 

немає жодної загальновизнаної дефініції права, яку поділяли б усі [12, с. 4].  

Водночас у плюралізмі праворозуміння, як вважає П. Оль, проглядаються 

дві історичні тенденції. Перша характеризується протиборством провідних 

наукових шкіл і відповідних типів праворозуміння, двигуном якої є глибоке 

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 [13, с. 25].  

У певному розумінні автор має рацію. Як відомо, однозначного розуміння 
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права не було й раніше, з часу його виникнення та різноманітних інтерпретацій 

мислителями Стародавньої Греції і римськими юристами, Китаю й Близького 

Сходу тощо. Плюралізм у розумінні права існував завжди, закономірно він існує 

й тепер, проте це не означає, що в такому разі кризова ситуація не може бути 

подолана. Причина тут не лише в наявності плюралізму позицій і теорій, яких з 

питань праворозуміння завжди було достатньо, починаючи з часів Платона 

[14, с. 6]. Реальна сучасна криза спостерігається насамперед у практичній 

площині, а саме в реалізації права, використанні його потенційно потужного 

ресурсу державою, всіма суб’єктами суспільних відносин.  

Аналізуючи результати дискусії щодо праворозуміння, проф. М. Марченко 

справедливо підкреслює, що зважаючи на докладені в даний і в пізніший період 

зусилля юристів, традиційні проблеми, пов’язані з розробленням прийнятного для 

всіх визначення поняття права і проблеми праворозуміння, залишаються досі 

надто дискусійними й невирішеними [15, с. 55‒59]. Проф. О. Мартишин вважає, 

що вся багатоманітність праворозуміння вкладається в рамки загальноприйнятої 

типології розуміння права, у тому числі нормативістський і соціологічний підхід, 

теорію природного права, філософське розуміння права, інтегративну 

юриспруденцію, яка поєднує попередні підходи або окремі з них. Однак, він 

наголошує, що нікому не вдалось і не вдасться вийти за межі названих напрямів 

правової думки [16, с. 187].  

На нашу думку, потенціал пізнавальних можливостей правової науки далеко 

не вичерпаний, більше того – він є невичерпним, а тому не виключається поява 

нових ідей, доктрин, теорій щодо подальшого дослідження права і похідних від 

нього явищ. Необхідно зважити й на те, що, як зауважує проф. Н. Оніщенко, вчені 

інколи захоплюються певними науковими категоріями, поняттями, принципами, 

досліджують їх дещо відірвано одне від одного, не в системі, не в сукупності 

з іншими, досить часто первинними, а не похідними, правовими конструкціями 

[17 с. 156]. 

Водночас висловлюється думка, що перспективний шлях теорії права 

полягає в інтеграції різних напрямів, але при цьому вона повинна відбутися не 
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в пошуках єдиного визначення поняття права, а у виявленні ролі й місця кожного 

наукового підходу, ідеї, теорії, доктрини. Тобто мова в такому контексті повинна 

йти не тільки про природно-правову і юридично-позитивістську доктрини, а й про 

філософський, соціологічний, емпіричний та інші підходи, за допомогою яких 

досліджується природа права і його функціонування в суспільстві [16, с. 209; 

17, с. 157]. У зв’язку з цим І. Тимуш навіть вважає, що сучасне правознавство вже 

не може бути виключно юридичною наукою, що абстрагується від будь-яких 

«метаправових» аспектів нормативно-інституційного регулювання життя 

суспільства, оскільки право не є самоцінним та самодостатнім феноменом 

(курсив мій. – Є.Є.) і має досить складну систему своїх соціокультурних 

детермінант [18, с. 74]. На думку цього автора, в сучасних дискусіях щодо 

природи й буттєвої специфіки права досить чітко виділяються дві протилежні 

позиції: об’єктивістська і суб’єктивістська онтології; «перша виражається тезою 

«право існує в речах», друга – «право існує в думках» [18, с. 8].  

З нашої точки зору, навпаки, праву як реальному явищу природно властива 

самоцінність, яка вивляється вже в тому, що без нього не можуть обійтися ні 

суспільство, ні держава. При цьому не можна не враховувати притаманних праву 

якостей, що надають йому статус найбільш авторитетного регулятора суспільних 

відносин. Зокрема, проф. І. Покровський наголошував, що право – це певна 

соціально-психологічна сила, що регулює поведінку людей; воно є певним станом 

суспільної свідомості й суспільної волі, що втілює в собі психічний примус 

індивіда до відомої поведінки. Як явище соціальної психології, право є, таким 

чином, безсумнівною реальністю, фактом емпіричної дійсності (курсив мій – 

Є.Є.), частиною зі «світу сущого». Його існування й дія відчуваються всіма, і тому 

природно, що думка людини насамперед звертається до пізнання права, яким воно 

є, як воно діє [19, с. 147].  

Отже, питання праворозуміння тривалий час залишається дискусійним 

у теорії права. Від розуміння права, як слушно вказує М. Вар’яс, зрештою 

залежить вирішення всіх інших питань, що є предметом теорії права і певною 

мірою предмета теорії держави [20, с. 5, 6].  
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Визнання верховенства права, тобто його пріоритетності перед державою, її 

публічною владою в життєдіяльності суспільства стало знаковою віхою, 

закономірністю в розвитку людської цивілізації ХХI століття. Через це 

різноманітні уявлення щодо права [21, c. 41‒63; 22, с. 309‒330], поява нових 

наукових ідей, доктрин і конструкцій тією чи іншою мірою охоплюють усі 

найважливіші його аспекти й у своїй основі повинні, на нашу думку, мати 

спільний «знаменник», яким має бути однозначне сприйняття та розуміння такого 

явища як право. У цьому розумінні, як правильно зазначено в науковій літературі, 

жоден з існуючих підходів до права не може претендувати на повне розкриття 

його сутності, на створення абсолютного, єдиного і всеохоплюючого визначення. 

Проте кожен із них розкриває особливий аспект права, а їх поєднання за 

дотримання певних умов дає можливість отримати всебічні й різні уявлення про 

це надто непросте утворення [22, с. 313‒319].  

Тому в процесі дослідження права виникають певні труднощі, що 

переважно мають суб’єктивне походження щодо з’ясування його природи та 

сприйняття в суспільстві, на чому й акцентується увага в сучасній юридичній 

літературі. Насправді, як пише Г. Харт, навіть якщо ми обмежимося теорією права 

останніх 150 років і залишимо поза увагою класичні та середньовічні гіпотези 

щодо «природи» права, то виявимо ситуацію, яка не має паралелей у жодному 

іншому предметі, систематично досліджуваному як окрема академічна дисципліна 

[4, с. 9].  

З огляду на викладене методологічно має бути розроблене загальне поняття 

права, яке за логікою мислення охопить як природне, так і позитивне право, тобто 

застосування терміна «право» передбачатиме розуміння його єдиного значення, 

бо за тоді ніколи не вдасться дійти порозуміння. Передусім ідеться про такі 

найважливіші якості права як об’єктивність, сутність, зміст, форму, структуру, 

функції. Відповідаючи на питання «чому право називається правом та є, так би 

мовити, таємницею?» проф. С. Алексєєв писав, що таємницею тому, що всупереч 

фактичним реаліям, очевидним фактам, котрі свідчать про домінування в матерії 

права юридичних обов ’язків, заборон, відповідальності, правова матерія так 
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«побудована», що саме́ її існування й функціонування зв ’язані са́ме 

із суб’єктивними правами учасників суспільного життя – правами окремих 

суб’єктів, мірою їх «власної», вільної поведінки» [2, с. 229; 3, с. 69‒70]. Із цією 

думкою вченого важко не погодитись, оскільки таким розумінням ролі права 

визначається його суспільна цінність в життєдіяльності суспільства та держави.  

У зв’язку з цим ще проф. Н. Алексєєв справедливо вказував, що не можна 

йти на пошуки тоді, коли не знаєш, який предмет шукаєш, є він камінь чи звір, 

червоний чи зелений. У кожному науковому дослідженні має бути уявлення або 

первинне припущення про те, до якого класу належить досліджуване явище. 

З цим не можна не погодитись, адже аналогічною є проблема дослідження права, 

в якій важливого значення набуває знання його природи, того, до якого класу 

явищ – об’єктивних чи суб’єктивних – воно належить. При цьому Н. Алексєєв 

застерігав, що не можна нескінченно запитувати про методи нашого пізнання 

й про методи пізнання цих методів, тому потрібно ясно зрозуміти, що 

предметність лежить у самій природі нашого пізнання, а отже, в основі своїй 

кожне вчення про методи є вже деяким ученням про самий предмет [23, с. 4]. 

А проте, ознайомлення з науковою літературою переконує, що про 

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

визначення його природи й наукового поняття, а той чи інший тип 

праворозуміння залежить від того, яку методологію дослідження обирає 

дослідник. Тому, поза сумнівом, вирішення проблеми об’єктивності права 

залежить від того, якими шляхами, якими методами підходити до її вирішення. 

У зв’язку зі сказаним насамперед необхідно з’ясувати значення терміну 

«об’єктивність» і визначитися з тим, що ми розуміємо під поняттям «право». 

У словникових і довідкових джерелах під терміном «об’єктивний» мається 

на увазі існування певного об’єкта поза людською свідомістю і незалежно від неї, 

волі й бажань людини [24, с. 444; 25, с. 496; 26, с. 635]. Об’єкт (лат. objectum – 

предмет) – це дійсність, що існує поза свідомістю людини і незалежно від неї 

[25, с. 495; 27, с. 1001], це явища зовнішнього світу, матеріальної дійсності 

[22, с. 635; 28, с. 488]. Але об’єктом пізнання є і нематеріальні явища, наприклад 
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ідеї, теорії, доктрини.  

На перший погляд може здатися, що термін «об’єктивний» є похідним від 

«об’єкта», але це не зовсім так. Обидві категорії, «об’єкт» і «об’єктивний» 

залежно від проблеми дослідження виконують різні функції. Втім, якщо поняття 

об’єкта досить ретельно розроблене наукою й застосовується в дослідженнях 

природних і суспільних явищ, то питання використання категорії «об’єктивність» 

не має однозначного вирішення. Так, одержання «об’єктивної інформації» 

означає, що дана інформація достовірна, є правдивою, підтверджена реальними 

фактами. По суті, те саме мається на увазі, коли йдеться про «об’єктивні 

показники», скажімо, статистичні дані щодо існуючої в країні демографічної 

ситуації, динаміку в структурі правопорушень тощо, які мають бути точними і 

достовірними. Схоже значення має словосполучення «об’єктивні знання» – 

знання, що відповідають реальній дійсності, є достовірними, істинними.  

Дещо інше значення має термін «об’єктивний» у словосполученнях 

«об’єктивно обумовлена структура права», «об’єктивна якість права», «об’єктивні 

критерії системи права» або «об’єктивно існуючі норми права», «має 

передумовою об’єктивну зміну умов функціонування державного апарату», 

«об’єктивний аналіз політико-правової ситуації», «об’єктивна визначеність», 

«взаємодія об’єктивного і суб’єктивного начал», «об’єктивне виконання 

соціальних функцій», «об’єктивний вплив процесів глобалізації на розвиток 

національної економіки», «об’єктивна потреба в подоланні стереотипів», 

«об’єктивність цілеспрямованості правової системи» тощо [29, с. 8‒17; 30, с. 100, 

230, 455, 456].  

Неважко помітити, що в наведених прикладах слову «об’єктивність» 

надаються різні значення й спрямованість, причому не завжди його використання 

є доцільним і обґрунтованим, як це вбачається у виразах «має передумовою 

об’єктивну зміну умов», «об’єктивна необхідність реформ» тощо. Переважаючим 

є використання в науковій літературі терміна «об’єктивний» у значенні 

«незалежного» і «самостійного» від волі й свідомості людини явища, процесу 

тощо, а також у значенні «достовірного», «істинного», «реально дійсного», 
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«правдивого».  

Проблема об’єктивності права хоча і має давню історію, проте в якості 

самостійного предмета науковцями практично не досліджена; 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. 

Сучасний американський філософ науки М. Томпсон слушно підкреслює, 

що методологія вирішує дві кардинальні проблеми: по-перше, «займається 

переважно вивченням методів і принципів, на основі яких вчені тлумачать факти 

й висувають гіпотези» й по-друге, філософія науки «досліджує процес самої 

науки» [31, с. 7].  

Метод (від грец. methodos) – в широкому сенсі – означає «шлях до чого-

небудь», спосіб діяльності суб’єкта в будь-який її формі. Поняття «методологія» 

має два основних значення: система певних способів і прийомів, що 

застосовуються в тій чи іншій сфері діяльності (в науці, політиці, мистецтві 

тощо); вчення про цю систему, загальна теорія методу, теорія в дії. Основна 

функція методу – внутрішня організація й регулювання процесу пізнання або 

практичного перетворення того чи іншого об’єкта. Тому метод (в тій чи іншій 

своїй формі) зводиться до сукупності певних правил, прийомів, способів, норм 

пізнання та діяльності.  

Методологія як загальна теорія методу формувалася у зв’язку 

з необхідністю узагальнення та розробки тих методів, засобів і прийомів, що були 

відкриті у філософії, науці та інших формах діяльності людей. Історично спочатку 

проблеми методології розроблялися в рамках філософії: діалектичний метод 

Сократа і Платона, індуктивний метод Ф. Бекона, раціоналістичний метод 

Р. Декарта, антитетичний метод Фіхте, діалектичний метод Г. Гегеля 

та К. Маркса, феноменологічний метод Е. Гуссерля тощо. Тому методологія 
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(й донині) тісно пов’язана з філософією – особливо з такими її розділами 

(філософськими дисциплінами), як гносеологія (теорія пізнання) та діалектика. 

Найтісніший взаємозв’язок і взаємодія філософії та методології – найважливіша, 

істотна умова успішного плідного розвитку і однієї, і іншої, та їх єдності в цілому 

[32, с. 194, 196].  

Істинність методу завжди детермінована змістом предмета. Тому метод 

завжди був і є «шлях науки, що сам себе конструює» (Гегель). Таке розуміння 

завжди було й залишається дуже важливим і актуальним, у тому числі для 

розвитку сучасної науки, де ми підходимо до проблем, в яких методологія 

невіддільна від запитання про природу досліджуваного об’єкта. 

Будучи детермінованим своїм предметом (об’єктом), метод, однак, не 

є чисто об’єктивним феноменом, як, втім, не є він і чисто суб’єктивним 

утворенням. Особливо наочно це видно на прикладі наукового методу, який, 

за твердженням Поппера, завжди є критичним методом [32, с. 199, 200]. 

У сучасній науці застосовується багаторівнева концепція методологічного 

знання, згідно з якою всі методи наукового пізнання поділяються на такі основні 

групи (за ступенем спільності й широти застосування): 

I. Філософські методи, серед яких найбільш давніми є діалектичний 

та метафізичний. По суті, кожна філософська концепція має методологічну 

функцію, що є своєрідним засобом розумової діяльності. До їх числа також 

відносяться такі методи, як аналітичний (характерний для сучасної аналітичної 

філософії), інтуїтивний, феноменологічний, герменевтичний (розуміння) тощо. 

Філософські методи задають лише найзагальніші регулятиви дослідження, 

його генеральну стратегію. Як свідчить історія пізнання, помилка на вищих 

поверхах пізнання може завести цілу програму дослідження в глухий кут. 

Наприклад, помилкові загальні вихідні установки (механізм-віталізм, емпіризм-

апріоризм) з самого початку зумовлюють спотворення об’єктивної істини, 

призводять до обмеженого метафізичного погляду на сутність досліджуваного 

об’єкта. 
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Дедалі зростаючу роль в сучасному науковому пізнанні відіграє діалектико-

матеріалістична методологія. Вона реально функціонує не у вигляді жорсткої 

і однозначної сукупності норм, «рецептів» та прийомів, а в якості діалектичної 

і гнучкої системи загальних принципів та регулятивів людської діяльності, у тому 

числі мислення в його цілісності. 

Тому важливе завдання діалектико-матеріалістичної методології полягає 

в розробленні загального способу діяльності, в розвитку таких категоріальних 

форм, що були б максимально адекватні загальним законам існування самої 

об’єктивної дійсності. За невірної реалізації та застосування принципів діалектики 

можливі численні спотворення їх вимог, а отже – відхилення від шляху до істини 

й виникнення помилок. Це, зокрема, об’єктивізм і суб’єктивізм (в різноманітних 

своїх формах); однобічність або суб’єктивістське об’єднання випадково 

«вирваних» сторін предмета; ігнорування його сутності або підміна 

її другорядними, несуттєвими моментами; абстрактний підхід до предмету без 

врахування певних умов місця, часу та інших обставин; некритичний його 

розгляд; модернізація або архаїзація минулого; ототожнення (змішання) 

передумов виникнення предмета з ним самим; розуміння розв’язання 

суперечностей як «нейтралізації» його сторін і ряд інших. 

Не втратив своєї актуальності (особливо в соціально-гуманітарних науках) 

принцип матеріалістичного розуміння історії. Його «зачатки» можна виявити 

у Сен-Симона, О. Конта і Гегеля, але систематичну розробку він отримав 

у марксизмі. Сутність цього принципу виражається у формулі «суспільне буття 

визначає суспільну свідомість» і зводиться до наступних основних положень: 

1. Основа життя суспільства – суспільне буття людей («індустрія», 

матеріальне виробництво, економіка, праця). 

2. Суспільна свідомість вторинна, є похідною від суспільного буття 

й обумовлена останнім не прямо та безпосередньо, а дуже опосередковано і лише 

в кінцевому рахунку. 



 29 

3. Суспільна свідомість отримує відносну самостійність, тобто розвивається 

за своїми власними законами, й чинить зворотній активний вплив на розвиток 

громадського буття. 

4. Розвиток суспільства є природним поступальним процесом розгортання 

суспільно-економічних формацій, що здійснюється за об’єктивними законами. 

5. Реальна історія є результатом діяльності людей в різних її формах 

(народні маси, особистості, класи, громадські організації тощо). 

На важливе методологічне значення принципу матеріалістичного розуміння 

історії вказують деякі західні філософи та соціологи. Так, К. Поппер негативно 

ставився до революційних поглядів К. Маркса, проте, як людина науки він визнає 

«економізм» (або «матеріалізм»), тобто твердження про те, що економічна 

організація суспільства є фундаментальною для всіх соціальних інститутів, для їх 

історичного розвитку. На його переконання економізм Маркса являє вельми 

цінний прогрес в методах соціальної науки.  

II. Загальнонаукові підходи та методи дослідження, що отримали широкий 

розвиток і застосування в сучасній науці, виступають в якості своєрідної 

«проміжної методології» між філософією та фундаментальними теоретико-

методологічними положеннями спеціальних наук. До загальнонаукових понять 

найчастіше відносять такі, як «інформація», «модель», «структура», «функція», 

«система», «елемент», «оптимальність», «вірогідність» та інші. 

Якщо філософські категорії втілюють у собі гранично можливий ступінь 

спільності ‒ конкретно-загальне, то для загальнонаукових понять притаманне 

здебільшого абстрактно-загальне (однакове), що і дозволяє висловити їх 

абстрактно-формальними засобами. На основі загальнонаукових понять 

і концепцій формулюються відповідні методи та принципи пізнання, що 

забезпечують зв’язок і оптимальну взаємодію філософії із спеціально-науковим 

знанням та його методами. Особливо бурхливо останнім часом розвивається така 

загальнонаукова дисципліна, як синергетика ‒ теорія самоорганізації і розвитку 

відкритих цілісних систем будь-якої природи ‒ природних, соціальних, 

когнітивних (пізнавальних). Синергетичні поняття тісно пов’язані 
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й переплітаються з рядом філософських категорій, особливо такими як «буття», 

«розвиток», «становлення», «час», «ціле», «випадковість», «можливість» та інші. 

Важлива роль загальнонаукових підходів полягає в тому, що в силу свого 

«проміжного характеру» вони опосередковують взаємоперехід філософського та 

спеціальнонаукового знання (а також відповідних методів).  

ІІІ. Спеціальнонаукові методи – сукупність способів, принципів пізнання, 

методів дослідження й процедур, що застосовуються в тій чи іншій науці, котра 

відповідає даній основній формі руху матерії. Це методи механіки, фізики, хімії, 

біології та соціально-гуманітарних наук. 

IV. Дисциплінарні методи – система прийомів, що застосовуються в тій чи 

іншій науковій дисципліні, що входить в яку-небудь галузь науки або виникла на 

стиках наук. Кожна фундаментальна наука уявляє собою комплекс дисциплін, що 

мають свій специфічних предмет і свої своєрідні методи дослідження. 

V. Методи міждисциплінарного дослідження як сукупність ряду 

синтетичних, інтегративних способів (що виникли як результат поєднання 

елементів різних рівнів методології) націлених головним чином на стики 

наукових дисциплін.  

Таким чином, методологія не може бути зведена до якогось одного, навіть 

«дуже важливого методу». Вчений ніколи не повинен покладатися на якесь єдине 

вчення, ніколи не повинен обмежувати методи свого мислення однією єдиною 

філософією. Методологія не є також простою сумою окремих методів, їх 

«механічною єдністю». Методологія – складна, динамічна, цілісна, субординована 

система способів, прийомів, принципів різних рівнів, сфер дії, спрямованості, 

евристичних можливостей, змістів, структур тощо [32, с. 202‒207]. 

На підставі цих загальних положень про методологію, ми вважаємо також 

необхідним до сучасних теоретичних і методологічних засад дослідження права 

та сприйняття об’єктивності права віднести об’єктивістський підхід у розумінні 

природи права як факту реальної дійсності. Така методологія в контексті її 

плюралістичного різноманіття давно й не без успіху застосовується у 

вітчизняному правознавстві, свідченням чого є сучасні теоретичні розробки 
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актуальних проблем права і держави [33, с. 68‒73].  

Щоправда, проф. О. Ющиком висловлена думка, згідно з якою діалектико-

матеріалістична методологія – це єдино науковий підхід до отримання істинних 

результатів у дослідженні права. Неправильне застосування цієї методології, як 

вважає вчений, призвело до переваги в правовій науці точки зору метафізики 

та ідеалізму, у зв’язку з чим з окремих вузлових питань розуміння права склалися 

суперечливі уявлення [34, с. 23‒33]. Частково можна погодитися з наведеним 

судженням і критичним ставленням автора до однобічного розвитку наукового 

вивчення права, до так званих новацій у розкритті його виникнення, сутності, 

структури, форми, функцій тощо. Проте обмеження дослідження застосуванням 

лише одного якогось методу може призвести до однобічності й догматизму, 

а наслідком буде викривлене, неістинне знання про право, як це має місце 

у розвитку теоретичної юриспруденції. 

Здається, що для забезпечення істинного дослідження права існує достатньо 

сучасних пізнавальних засобів. Проте не вистачає головного – ясності у тому, що 

являє собою право.  

Разом з тим застосування будь-якої методології наукового дослідження 

перш за все потребує відповіді на питання, з чого необхідно починати 

дослідження проблеми, незалежно від того, про яке право йдеться: природне чи 

позитивне, публічне чи приватне, об’єктивне чи суб’єктивне тощо. 

Показовим з методологічної точки зору є те, що дослідження права 

теоретики нерідко розпочинають з апріорної відповіді на це питання. Так, одні 

вважають правильним його розуміння як сукупності (системи) державних норм, 

інші – як явища, що виходить за межі державної нормативності, треті – як 

самостійного суспільного феномену, без якого не можуть обійтися суспільство 

й держава. Як стверджує проф. Н. Оніщенко, «право не можна мислити як суто 

соціальне явище… Право… є продовженням світобудови, а тому несе на собі 

й у собі відбиток космічного, і метафізичного» [35, с. 38].  

Зазначене, на нашу думку, підтверджує, що право – неординарне явище, тим 

більше не створене державною владою, а такий феномен, що не залежить від 
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останньої, принаймні, не залежить у тому обсязі, як іноді стверджують деякі вчені 

[10, с. 59‒63; 11, с. 138].  

У деяких науковців виникає сумнів щодо того, як має розвиватися правова 

наука та якою має бути відповідь на одвічне запитання: «що є право?». Так, 

французький журнал з теорії права «Droits» звернувся до п’ятдесяти вчених 

із проханням дати єдине визначення поняття «право», але ця спроба не мала 

успіху, а один із авторитетних тогочасних теоретиків права проф. Ведель (Vedel) 

не без іронії написав, що хоча він погано знає, що таке право, але ж думає, що 

знає яким було б суспільство без права [36, с. 23, 24)]. Сказано, на нашу думку, 

хоча й самокритично, але слушно з огляду на дискусію з цього питання.  

Раціональне й ефективне використання права в життєдіяльності суспільства 

і держави, безперечно, приведе до бажаних позитивних результатів. У цьому, на 

наш погляд, полягає чи не найважливіше завдання юридичної науки, для 

виконання якого потрібна досконала методологічна та теоретична основа 

дослідження права. У зв’язку з цим слушним є зауваження проф. О. Петришина, 

що «право не зможе стати значущим чинником впорядкування суспільних 

відносин, доки юридична наука, усі її галузі та напрями відповідно 

до особливостей свого предмета, не стануть чутливими до реальних суспільних 

проблем, передусім – інтересів пересічних людей» [37, с. 137].  

Відтак може здаватися, що правова наука, на відміну від природничих наук, 

не має власної ефективної методології, засобів дослідження права, до того ж в її 

пізнавальному арсеналі чимало запозиченого з філософії, логіки та інших галузей 

знань, на що вказували окремі дослідники права [12, с. 15‒19; 38, с. 20‒26; 

39 с. 22‒31]. Можливо, що в подібній ситуації певну роль відіграє надто тривалий 

за часом пошук правовою наукою свого методологічного підґрунтя. Тому на 

сьогодні проблема методології, незважаючи на численні спроби вітчизняних 

і зарубіжних учених модернізувати її, запропонувати нові, у тому числі 

світоглядні, ідеї та принципи, на нашу думку, поки що не дали юридичній науці 

чітких і виважених орієнтирів. Разом з тим така обставина стимулює нові 
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методологічні підходи до вивчення права, пізнання нових його сторін, у тому 

числі актуалізує теоретичні дослідження в аспекті його об’єктивності. 

У цьому контексті цікава висловлена французьким ученим-правознавцем 

проф. Ж. Бержелєм думка, що право як таке є водночас продуктом подій 

соціального порядку й прояву волі людини, явищем матеріальним і сукупністю 

моральних та суспільних цінностей, ідеалом і реальністю, явищем історичного 

плану й нормативного порядку, комплексом внутрішніх вольових актів 

підпорядкування зовнішньому, актів свободи та актів примусу» [40, с. 36]. 

Іншими словами, у розумінні права не повинно бути протилежних полюсів, які 

знищують один одного; більше того, за логікою автора, не можна заперечувати 

об’єктивність права, його самостійність і паритетність у взаємодії з іншими 

феноменами суспільного ладу. У зв’язку з цим неважко помітити, що всі значення 

втілюються в один і той самий термін – «право», а що воно являє собою як факт 

реальної дійсності – є предметом обговорення не лише представниками 

юридичної науки.  

На противагу цьому, заперечуючи навіть припустимість ідеї об’єктивності 

права, А. Бережнов зазначає, що хай би яким було право автономним, відносно 

самостійним у житті суспільства, воно, проте, не має інтелекту, воно не думає, не 

обирає цілей, не вдається до тих чи інших засобів досягнення. Це можуть робити 

тільки люди, і смисл автономії права, звичайно, в іншому. Право, так чи інакше, 

працює, виявляє себе відповідно до уявлень і планів його авторів, творців 

[41, с. 143]. На наш погляд, це суперечливе твердження в методологічному плані 

потребує певних уточнень, передусім з’ясування співвідношення права та уявлень 

про нього.  

По-перше, не право виявляє себе відповідно до уявлень його авторів, 

а, навпаки, уявлення є похідними від права. Тобто первинним є право (об’єкт), 

а лише потім – уявлення про нього, так само як у будь-якому іншому відношенні 

«об’єкт – суб’єкт пізнання». Уявлення, ідеї, теорії тощо, що випереджають право, 

мають місце тоді, коли йдеться про перспективи його розвитку, удосконалення 

законодавства, правової системи суспільства, правозастосовної практики. Такі 
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уявлення, ідеї, теорії можуть бути виражені в різний спосіб, перебувати в різних 

формах, зокрема в правових ученнях, концепціях, доктринах, законопроектах 

тощо й залишатися такими за змістом, якими вони є з моменту появи, незалежно 

від їх упровадження в законодавстві, у правозастосуванні, державному 

будівництві, навчальному процесі, правовому регулюванні суспільних відносин 

або їх відхилення від реалізації.  

Інша справа, коли йдеться про законотворчість та її результати – закони, 

кодекси, зміст яких повинен виражати у відповідних нормативних приписах ті чи 

інші існуючі в суспільстві уявлення й погляди, скажімо, економічні, політичні, 

соціальні, культурно-духовні тощо. Так, у чинній Конституції України 

відображено компромісне волевиявлення й політико-правові ідеї Українського 

народу щодо створення власної суверенної незалежної держави [42, c. 503; 

43, с. 57-58].  

По-друге, безперечно, право – специфічне суспільне явище, що справді «не 

думає» і «не має інтелекту», хай би як до нього ставилися з точки зору звичайного 

юридичного позитивізму чи іншої доктрини, адже на цьому ніхто й не наполягає. 

Але водночас не можна спрстовувати наявності в ньому й інтелектуального 

змісту, людського розуму [44, с. 36], накопиченого протягом тривалої історії 

розвитку людства, втіленого в життєдіяльності народу, його матеріальних 

об’єктах і духовних цінностях, національних звичаях і традиціях, моралі, законах 

тощо. Усе це становить культуру народу, нації, що, як наголошує Л. Макаренко, 

являє собою «внутрішній духовний стан суспільства, який становить діалектичну 

єдність суспільних процесів створення соціальних цінностей (норм, знакових 

систем) тощо та освоєння історичного досвіду, що дозволяє, у свою чергу, 

якнайповніше сприяти процесові перетворення багатства людської історії 

у внутрішнє багатство особистості, виявленню і подальшому розвитку суспільних 

можливостей самої людини» [45, с. 311].  

Нецивілізоване, далеке від загальної культури ставлення до права нерідко 

можна спостерігати в різних країнах в різні періоди історії, у тому числі в країнах 

з розвинутими демократією та суспільною правосвідомістю. У зв’язку з цим 
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постає питання: як привчити людей, їх об’єднання, органи публічної влади, 

посадових осіб поважати право як реальну суспільну цінність? Адже, як пише 

В. Ковальський, не суб’єкт існує для права, а навпаки  право існує для суб’єкта 

[46, с. 14].  

Відсутність єдиного розуміння природи права не може не позначитися на 

його трактуванні як об’єктивної реальності. Між тим право завжди перебувало й 

продовжує перебувати в центрі всіх подій і процесів, що відбуваються в 

суспільстві, навіть у таких ситуаціях, коли про нього забувають або нехтують 

ним, особливо в часи, коли суспільство перебуває в політичному протиборстві. 

Отже, необхідно прагнути до розробки якщо не загального поняття права, що 

задовольняло б багатоманітні потреби сучасного суспільства, то хоча б 

наблизитись до розв’язання цієї проблеми, прийнятного уявлення про право та 

визначення його належного місця в суспільстві [47, с. 14‒15; 48, с. 69‒71]. 

Кожен, й не в останню чергу юристи, розуміє право по-своєму, апріорно 

виходячи з власних потреб, інтересів, уподобань, бажань та уявлень. Для тих хто 

розглядає право як надане 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 й волі людей (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). Однак, коли природа права пов’язується з діяльністю людей, 

тобто з включенням суб’єктивності людини у його створення, коли право 

трактується як суспільне явище, визнання об’єктивності права викликає труднощі. 

Втім питання «що таке право?», «яке його місце в суспільстві?», «які зв’язки 

та взаємодія з іншими явищами?» не припиняють хвилювати як його 

користувачів, так і тих, хто намагається знайти прийнятне для всіх розуміння 

права. У зв’язку з цим у науковій літературі часто згадують іронічне зауваження 

великого німецького філософа І. Канта про те, що юристи все ще шукають 

визначення права, яке залишається справедливим і сьогодні [12, с. 3]. Це справді 

так, і його пошуком, крім юристів, не менш наполегливо займаються також 
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філософи, економісти, політологи, психологи та інші представники сучасної 

науки, застосовуючи при цьому різноманітні теоретичні підходи та методологію.  

Варто також підкреслити, що ця тема давно вийшла за межі національної 

юриспруденції і, судячи з наявних досліджень права, правових систем держав, без 

перебільшення вже набула світового значення.  

Сьогодні цій проблемі присвячено численні наукові статті, дисертаційні 

й монографічні дослідження. Серед учених-юристів, мабуть, немає тих, хто хоча б 

опосередковано не висловив свого бачення щодо розуміння права або 

не запропонував би «нового підходу» до розкриття його «таємниці» [16, 187‒189; 

49, с. 18‒20; 50, 9‒14]. Подібні прагнення зрозумілі й певною мірою 

є виправданими, зважаючи на досить складну і багаторівневу науково-

дослідницьку діяльність та її постійний супровід значною й вкрай необхідною 

підготовчою (чорновою) роботою численних науковців.  

Незалежно від того яке питання у сфері дії права розглядалося б і яке 

рішення з нього було б прийняте судами, іншими уповноваженими органами 

публічної влади та їх посадовими особами, всі вони (судді, органи влади, посадові 

особи) так чи інакше змушені виходити з певного розуміння права. Можливо 

тому, як підкреслює М. Марченко, немає необхідності доводити, що задовільне 

вирішення цих та аналогічних їм питань має не тільки й навіть не стільки 

теоретичне, скільки практичне значення. Чітке уявлення про те, що таке право, які 

його форми чи джерела, що слід розглядати як «правове», а що таким не є, має 

неперехідне й важко переоцінене значення як для правотворчої, так і особливо 

для правозастосовної діяльності [15, с. 15‒16]. Із цим не можна не погодитися, 

насамперед у тому, що стосується реалізації, зокрема, застосування правових 

норм. Адже нерідко мають місце випадки, коли право, як і закон, підміняють 

судовим або іншим, скажімо, посадовим розсудом, що призводить до порушення 

законності, постановлення завідомо неправосудного рішення тощо. 

Протилежну позицію з цього питання займає В. Попов, на думку якого 

прагнення розробити єдине, універсальне для всіх випадків поняття, як 

і визначення права, що використовується в теорії й на практиці, приречене 
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на невдачу [50, с. 17]. Подібна позиція в правознавстві не поодинока, власне, як 

і всі інші точки зору з цього та інших питань теорії права, коли йдеться про 

суспільно значущі проблеми, такі як реалізація та захист прав і свобод людини 

й громадянина [51]. У свою чергу це пов’язано з рівнем утвердження в суспільстві 

верховенства права, дія якого набуває надзвичайно важливого значення в 

становленні громадянського суспільства, формуванні правової держави, зміцненні 

демократичних засад організації та функціонування інститутів державного, 

політичного, соціально-економічного і культурного ладу країни [52, с. 27‒32]. До 

речі, як наголошує С. Головатий, проблема дійсного, а не бажаного чи фіктивного 

верховенства права, його утвердження в діяльності законодавчого 

і правозастосовних органів та їх посадових осіб сьогодні є чи не найгострішою в 

суспільстві [53, с. 206‒219].  

На превеликий жаль, у державному механізмі трапляється чимало випадків, 

коли замість верховенства права в процесі прийняття рішень застосовується 

політична, економічна та інша доцільність. На відміну від цього, верховенство 

права є втіленням загальнолюдських ціннісних стандартів, у яких домінує життя 

людини, її здоров’я, свобода, справедливість, рівність, честь, гідність тощо. Тому 

послідовне й неухильне утвердження верховенства права в системі національного 

законодавства, правосвідомості, правовій та політичній культурі громадян, 

посадових і службових осіб є надзвичайно важливою передумовою формування 

правової, демократичної Української держави. У літературі, присвяченій 

верховенству права, увага особливо акцентується на значенні загальнолюдських 

цінностей, вимогах щодо їх беззаперечного і неухильного дотримання та 

впровадження в законодавстві, здійсненні повноважень органами публічної влади 

та їх посадовими особами. У зв’язку з цим, як зазначає проф. Н. Оніщенко, 

«принцип верховенства права є відображенням доктринального рівня правової 

свідомості в законодавчих нормах, а також необхідною умовою їх ефективної 

реалізації, тобто саме верховенство права є необхідним виміром цивілізованого 

співвідношення між «духом» та «буквою» закону» [54, с. 12].  

Визнання верховенства права демократичними країнами є досягненням 
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сучасного суспільства, цивілізаційного розвитку людства. Отже, йдеться про 

загальносвітове явище – право і його розуміння. Зважаючи на те, що витоками 

цього «світового права» є право національних держав, тоді і його поняття тією чи 

іншою мірою є похідним від розуміння останнього. Тому є закономірним 

розвиток міжнародного та національного права через їх конвергенцію, уніфікацію 

та взаємодію. Проте в цьому випадку, як правильно наголошує французький 

учений-юрист Р. Давид, важливим моментом є те, що при здійсненні міжнародної 

уніфікації права мова йде не про заміну різних національних правових систем 

одноманітним наднаціональним правом, прийнятим законодавцем у світовому 

масштабі [55, с. 31]. Вочевидь, така позиція вченого спрямована проти 

негативного впливу процесів світової глобалізації на національну правову 

систему, особливо нав’язування країнам, що розвиваються, чужих життєвих 

цінностей, законодавства, форм і методів правового регулювання. У зв’язку з цим 

Є. Юртаєва не випадково звертає увагу на те, що цілеспрямована діяльність 

світових супердержав з нівелювання національних відмінностей завжди матиме 

непримиренного ворога в особі національних держав, не залучених безпосередньо 

в управління глобальними процесами [56 с. 152].  

Однак не все є таким логічним, узгодженим і простим, щоб на всіх названих 

рівнях ‒ світовому (європейському) й національному ‒ існувало хоча б відносно 

єдине (стандартне) розуміння права, а не його умовне визначення, яких може бути 

нескінченна кількість. За справедливим зауваженням Ст. Форда, ніхто не знає, 

скільки чорнила було споживано і скільки часу було використано на те, щоб хоча 

б приблизно зрозуміти й надати задовільного визначення тому, що має називатися 

правом [36, с. 23‒26)]. Аналіз участі людей, різних верств суспільства, політичних 

партій, громадських рухів і організацій, релігійних конфесій в історичних подіях 

показує, що в цих процесах досить чітко сфокусовано найдорожче для всіх і 

кожного – це соціальна справедливість, свобода, рівність, носієм і об’єктивацією 

яких безумовно є право.  

У зв’язку з цим проф. Г. Мальцев, звертаючи увагу на ці аспекти проблеми, 

стверджує, що якщо загальносвітове розуміння й визначення права практично 
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неможливі, то в межах окремої держави і контрольованого нею єдиного правового 

простору пошук загального для всіх учасників правовідносин розуміння права має 

певний упорядкований сенс (курсив мій. – Є.Є.) [57, с. 41].  

Нині розуміння права як на світовому, так і на національному рівні, 

обтяжене тотальною глобалізацією, так само потерпає від фінансово-економічної 

кризи і політичних ексцесів в окремих країнах, що його супроводжують. Проте 

навіть у таких умовах лише в межах національної держави вдається здійснювати 

контроль за функціонуванням внутрішнього права і значно менше – за дією 

міжнародного права. Чи все таким є насправді, враховуючи стан і розвиток 

юридичної науки, для якої найголовнішим має бути вироблення цивілізованого 

ставлення до того права, яке існує в реальному житті, до розуміння та 

використання якого пролягає надто складний, часом наповнений драматизмом 

шлях пізнання. Чи не тому, як підкреслював проф. Є. Трубецькой, правова думка 

«судячи з усього, приречена на нескінченний пошук визначення права, 

спонукаючи до цього практичною необхідністю побудувати правопорядок 

на фундаменті якомога надійніших, чіткіших і повніших знань про його сутність, 

предмет правового регулювання» [58, с. 3]. З нашої точки зору наведена думка 

є слушною й заслуговує на підтримку. 

Як відомо, у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці стосовно цього 

питання пропонують різні, нерідко взаємовиключні варіанти. У зв’язку з цим 

деякі автори стверджують про появу сьогодні симптому кризи, наявність «чорної 

діри» в юридичній науці з питання праворозуміння [59, с. 4‒8)]. Однак існування 

в науці різних точок зору щодо права не слід сприймати як кризову ситуацію. 

Навпаки, в правовій науці, як і в будь-якій іншій, це є свідченням нормального 

розвитку та зміцнення її авторитету як галузі наукового знання. 

Водночас, з історії правової думки добре відомо які негативні політичні, 

соціально-економічні та моральні наслідки викликали помилкові, так звані медіа-

наукові підходи до визначення поняття права, його місця й ролі в житті людини. 

З цього приводу проф. В. Сирих наголошує, що у юридичній науці, поки 

не вдалося повністю позбутися впливу догматичного мислення, застарілих 
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стереотипів та уявлень [60, с. 15]. 

Цьому мав би сприяти інтегральний підхід у дослідженні права, в якому 

повинна відображатися наукова еволюційна «селекція» надбань правознавства за 

всю історію його існування. Лише у такий спосіб можливо, як вважають деякі 

дослідники, досягти правильного розуміння права, яким воно є насправді. 

На цьому має бути розроблена цілісна концепція праворозуміння, без якої за 

сприятливих умов можна констатувати наявність хіба що окремих виявів цього 

суспільного феномену; натомість «справжній» (а не суто еклектичний) 

інтегральний підхід до правознавства аж ніяк не передбачає «механічного» 

поєднання різнопредметних методів, а полягає в пошуках «синтетичного» 

(«не саморозірваного») тлумачення сутності права, здатного виконувати функцію 

того «координуючого начала», на підставі якого заповнювалися би прірви між 

поки що альтернативними одна до одної теоретико-методологічними 

концепціями» [18, с. 75‒76]. Наведені міркування дають підстави для висновку, 

що інтегральна юриспруденція з питання праворозуміння не є новою 

методологією чи методом пізнання права, а є теорією права, яка певною мірою 

відображає «селекційний» відбір науково-правових здобутків упродовж 

історичного розвитку правознавства.  

Прагнення знайти єдине універсальне визначення права є логічним 

і виправданим, особливо з практично-життєвого погляду, що потребує 

емпіричного і теоретичного його пізнання, у тому числі сходження від 

абстрактного до конкретного, від одиничного й особливого до всезагального. 

Бо тоді неможливо було б утворити конструкцію більш-менш виразного й чіткого 

розуміння права на загальносвітовому рівні, минаючи рівень національний.  

В свою чергу, розглядаючи поняття права, не можна застосовувати 

методологію його дослідження, за якою здійснюється відбір за заздалегідь 

встановленими й до того ж штучними, на наш погляд, критеріями на зразок: це 

поняття права вважається єдино правильним, а тому істинним, а усі інші, навпаки, 

є хибними [10 с. 98]. З цього приводу можна навести чимало прикладів із 

загальнотеоретичних і галузевих правових досліджень, які докладно 
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висвітлюються в юридичній літературі в останні роки. Одним із них є тривала 

дискусія вчених-правознавців навколо проблеми системи (структури) права 

і структури законодавства, особливо щодо питань утворення окремих галузей 

права, об’єктивності критеріїв їх формування, ознак, класифікації, 

співвідношення з галузями законодавства тощо. Дискусія з цієї теми 

продовжується й сьогодні, щоправда, не так жваво як це відбувалось із середини 

минулого століття. Але на цей час з’являються оновлені підходи та ідеї 

в дослідженні структури права, пов’язані з сучасними доктринами верховенства 

права і правової держави.  

Тому, незалежно від суджень щодо розуміння права, особливо сучасних, 

пише проф. О. Мартишин, ця проблема настільки стара, а під час її розв’язання 

зусиллями багатьох видатних учених-юристів, філософів і фахівців у галузі права 

склалися такі багаті традиції, що додати сьогодні в правову науку по суті щось 

нове здається неймовірним. Мова може йти про більш-менш вдалий 

і переконливий вибір правової доктрини, теорії, ідеї, про певні нюанси 

аргументації такого вибору, її доповнення й посилення, а також застосування 

своєрідної комбінації вже відомих принципів і підходів [16, с. 187]. Однак ще 

проф. Б. Кістяківський відзначав, що в жодній іншій науці немає стільки 

суперечливих одна іншій теорій, як у науці про право. Створюється враження, що 

ніби вона складається із взаємовиключних теорій, а найважливіші питання про 

сутність і невід’ємні властивості права вирішуються різними представниками 

науки про право цілком по-різному [61, с. 221]. Насправді так воно й є, але для 

правової науки це закономірний стан її розвитку, за умови, що все в ній 

спрямовано на пошук і встановлення істини. 

Проте, як вважає А. Бережнов, існує некоректність, недоречність, 

передчасність і ніби безглуздість постановки питання про те, «що є Право?», після 

чого починають розмірковувати про право. Адже як таке, це питання, суворо 

кажучи, питання ні про що. У рамках теоретико-філософського, генетичного, 

методологічного боку проблеми праворозуміння перше й основне питання – це 

питання про те: «Як можна щось, розуміти як Право. Відповідно до цього 
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судження про поняття права, логічно сприймати, можливо, лише в контексті … 

постановки й відповідей на питання про те, що визнається, вважається правом. 

Що слід визначити й встановити як право, що потрібно розуміти й сприймати як 

право. Тому будь-який доктринальний спір, будь-яка дискусія з приводу 

розуміння права – це передусім і по суті спір про можливий і бажаний зміст як 

потенційних, так і наявних конвенційних установ-регуляторів, умовно названих 

«правом» [41, с. 150‒151].  

У зв’язку з наведеними міркуваннями постає питання: чи не є вони з такою 

емоційною тональністю відходом від з’ясування суті проблеми розуміння права, 

вирішення пов’язаних із ним теоретичних і прикладних питань? Зважаючи на 

суперечливий характер наведених суджень, насправді так воно і є. З точки зору 

вченого «установлення-регулятори» – акти різних владних органів держави та 

місцевого самоврядування, а також мораль, традиції, корпоративні та релігійні 

норми, напрацьовані практикою різноманітні прецеденти (політичні, судові, 

управлінські), – можна умовно називати правом. Проте це не зовсім так, оскільки 

через такий підхід з поля зору зникає сам феномен «право», а якщо не зникає, то 

поглинається іншими категоріями, якими позначаються вказані «установлення-

регулятори», охоплені, з погляду вченого, поняттям «право». Таким чином, своє 

ставлення до права та його розуміння автор пов’язує з волевиявленням суб’єктів 

нормотворчої діяльності, на що раніше вже зверталась увага.  

Незважаючи на теорії, доктрини, методи дослідження, право є і функціонує 

з притаманними тільки йому властивостями, за сукупністю яких його можна 

відрізнити від усіх інших суспільних регуляторів. На цей час існують численні 

літературні джерела, у тому числі навчальні, в яких висвітлюються ці властивості 

права. З них найістотнішими називають нормативність, загальнообов’язковість, 

системність, формальну визначеність, що розкривають дію права як застосування 

формально рівної міри до всіх учасників правовідносин, забезпечуючи 

й гарантуючи державними та недержавними інституціями їх права, свободи 

й законні інтереси [62, с. 273]. По суті, аналогічні ознаки права в різній 

інтерпретації називаються й іншими авторами [63, с. 149‒151; 64, с. 276‒278, 281; 
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65, с. 283‒294]. 

Ми не ставимо собі за мету подати їх вичерпний перелік і характеристику, а 

лише вказали деякі сутнісні ознаки, за якими право як суспільне ціле 

відрізняється від інших, схожих на нього явищ, скажімо, моралі, звичаїв, традицій 

тощо [66, с. 210‒213]. Однак вирішення цього надто непростого завдання має 

певні труднощі, що певною мірою викликані зовнішньою схожістю права з 

іншими суспільними регуляторами, передусім мораллю, з якою право не тільки 

органічно пов’язано такими неперехідними цінностями, як добро, чесність, 

справедливість, гуманізм, свобода, рівність, а й є їх втіленням і засобом захисту.  

На основі цих основоположних морально-правових цінностей повинні 

розвиватися в Україні громадянське суспільство і правова держава. Нові 

дослідження в цій сфері вказують, що з позицій доктрини природного права 

насправді між правом, як втіленням соціальної справедливості, свободи, рівності, 

й мораллю не може бути неузгодженості, адже «люди прагнуть не просто права, а 

справедливого права з моральним потенціалом» [12, с. 396]. Однак така 

неузгодженість може бути між мораллю й законом. Суперечності ж між мораллю 

й правом, на які вказують їх дослідники, й теоретико-методологічному 

відношенні є наслідком ототожнення ними права й закону, що ґрунтується на 

постулатах юридичного позитивізму [67, с. 83‒95].  

Відсутність суперечностей між правом і мораллю не дивна, оскільки 

глибоким і всебічним є зв’язок і взаємодія між ними, адже вони, як наголошує 

проф. С. Алексєєв, походять від одного і того ж соціального прародителя 

й однаковою мірою є нормативно-цілісними регуляторами суспільних відносин. 

Разом з тим, як підкреслює вчений, «це дві самостійні, значно відмінні одна від 

одної, «суверенні» нормативні системи». Моральність права, виражені в ньому 

начала справедливості, добра, честі й гідності особистості – це те, що становить 

етико-юридичну вимогу, яка з усією очевидністю видає його генетичну спільність 

з мораллю. Водночас саме мораль є виміром права, його справжньої соціальної 

цінності в суспільстві [66, с. 57].  

Можна багато і не без користі розмірковувати над тим, що тільки право, 
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характерна для нього нормативність, загальнообов’язковість, системність, 

формальна визначеність, а також інші, не менш важливі його ознаки, зумовлюють 

в суспільстві стабільність і порядок. З точки зору правової теорії і практики це 

навіть необхідно, оскільки сприяє розширенню й поглибленню знань про 

закономірності права, що становлять наукове підґрунтя вдосконалення правового 

регулювання суспільних відносин, належного застосування законодавчої техніки, 

покращення якості законів тощо. Проте навряд чи тільки в такий спосіб, попри 

бездоганну аргументацію, пощастить знайти відповідь на питання, що ж являє 

собою право і в чому полягає його об’єктивність та самостійність у зв’язках 

з іншими суспільними явищами, передусім із політикою, економікою, державою, 

її владними інституціями.  

Таким чином, на підставі здійсненого аналізу різноманітних поглядів на 

феномен права ми можемо констатувати, що багатоманітність трактувань права 

не привела до суттєвих зрушень у пізнанні його природи. Нові теорії мало чого 

додають до результатів юридичної науки ХІХ-ХХ століть, що породжує 

скептичне ставлення до можливості вироблення єдиного праворозуміння та 

єдиного 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.  

Разом з тим право, як суспільне явище, пов’язане з регулюванням поведінки 

людей, не може ігнорувати складову суб’єктивності, яку містить в собі ця 

поведінка, що ускладнює його розуміння як об’єктивно існуючого суспільного 

явища. Даною обставиною зумовлюється необхідність розгляду філософської 

категорії «об’єктивність» у контексті праворозуміння. На жаль, у юридичній 

науці проблема об’єктивності права в такому сенсі не досліджена, її вивчення 

обмежується окремими фрагментами в контексті вирішення інших проблем теорії 

права, а існуючі теоретичні погляди на неї не сприяють розумінню дійсної 

природи права.  
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1.2 Доктринальні інтерпретації права в контексті його об’єктивності  

 

Незалежно від того, яка правова доктрина становить концептуальну основу 

обґрунтування окремих сторін права, наголошується в науковій літературі, 

у будь-якому разі право за своєю сутністю й призначенням виконує функцію 

нормативного впорядкування, стабілізації та відтворення суспільних відносин, 

що підтримується засобами юридичного процесу й державного примусу 

[68, с. 386]. Втім щодо інтерпретації об’єктивності права в науці немає єдності 

поглядів. 

З’ясування цього питання стає надзвичайно важливим для правознавства 

та практики, про що свідчать і наведені вище погляди вчених-юристів щодо 

розуміння права як такого. Як і раніше, сьогодні ніхто не заперечує об’єктивної 

потреби суспільства й держави в праві, однак його призначення в якості 

регулятора суспільних відносин не вичерпується державним примусом. Багато 

вчених-правознавців сприймають право як соціальну цінність, головними 

визначеннями якої є втілення соціальної справедливості, свободи, рівності.  

У цьому контексті не втратили своєї актуальності думки щодо суспільної 

ролі права Б. Кістяківського, який ще на початку минулого століття наголошував, 

що в сучасний перехідний момент нашого правового розвитку те знання права і те 

розуміння його значення, яким володіють наші юристи, може сприяти оновленню 

всього нашого правового життя, якщо наші юристи нададуть відповідного впливу 

на більш правильне ставлення нашого суспільства до права. У прагненні цього 

наші юристи насамперед повинні наполягати на визнанні за правом самостійного 

значення, оскільки право має бути правом, а не якимось додатком до 

економічної, політичної та інших сторін суспільно-державного життя» (курсив 

мій. – Є.Є.) [69, с. 382].  

Ці слушні думки актуальні в сучасній Україні, де юристи, у тому числі 

науковці, докладають чималих зусиль до підвищення авторитету права, його 

неоціненного значення в організації та діяльності органів публічної влади, 

упорядкуванні суспільних відносин, у встановленні в державі стабільного режиму 
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законності. Інша справа, що з різних причин не все з ціннісного й досить 

впливового арсеналу права реалізується в житті країни, що змушує теоретиків 

шукати відповідь на питання: чому так виходить, що значення права виявляється 

приниженим? 

Поставлене так питання виводе на проблему доктринальної інтерпретації 

права та з’ясування його справжньої природи, розуміння права з точки зору його 

об’єктивного чи суб’єктивного існування. А це потребує розгляду різних теорій 

і концепцій праворозуміння, адже за словами проф. П. Рабіновича, «не володіючи 

обґрунтованою відповіддю на «вічнозелене» питання юриспруденції, що саме 

вважати правом, тобто яке явище відображається за посередництвом терміно-

поняття «право», – навряд чи можливо переконливо обґрунтувати й те чи інше 

розуміння прав людини». Під його керівництвом сформовано бібліографічну 

збірку з понад 1000 праць, присвячених проблемам праворозуміння [70]. 

За такої значної кількості праць, присвячених проблемі трактування права, 

навряд чи доречно розглядати окремі з багатьох існуючих теорій праворозуміння, 

тому в нашому дослідженні ми обмежимося їх загальними доктринальними 

характеристиками, які у юридичній літературі наводилися в публікаціях з історії 

розвитку правової думки. 

Так, Ф. Тарановський, розглядаючи історію розвитку наукового 

правознавства, відзначав як головну особливість мислення середньовіччя 

догматизм, у дусі якого розвивалося тодішнє правознавство. З переходом 

до раціоналізму виникає школа природного права, яке протистоїть встановленому 

позитивному праву. Він відзначає існування двох напрямів в енциклопедичній 

літературі з права: раціоналістичного (філософського) і емпіричного 

(історичного). Обидва напрями йшли паралельно, кожний своїм шляхом. Надалі 

настає час історичної школи права, що поєднала на основі ідеалістичної філософії 

раціональний елемент з емпіричним. В історичній школі апріорно вказується 

метафізична ідея права і демонструється її здійснення в позитивному праві 

[71, с. 19‒37]. 
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З утвердженням філософського позитивізму, писав далі Ф. Тарановський, 

розкриття законів явищ становить єдину позитивну мету людського знання, 

досягнення якої вимагає правильної постановки методу. Правознавство 

з позитивної точки зору є частиною науки про суспільні явища. Зосереджуючи 

увагу на одній стороні суспільного життя, наука про право досліджує свій 

спеціальний об’єкт у зв’язку з іншими її сторонами: політичною, економічною, 

моральною, релігійною. Об’єктом дослідження правова наука визнає як позитивне 

право, що фактично регулює відносини між людьми, так і ті раціональні ідеї 

права, що протиставляються позитивному праву.  

Але неоднозначність розуміння терміна «позитивний» призвела до того, 

що юристи протиставляли позитивне право, як встановлене державою та діюче 

в її межах, природному праву, як не діючому, не встановленому і не визнаному 

державою, котре є лише вимогою розуму. Це розуміння Ф. Тарановський 

порівнював з богослов’ям, що розрізняє встановлений Богом позитивний закон і 

природний закон. Тому позитивна наука про право фактично перетворюється на 

позитивну юриспруденцію, що вивчає правові явища не у науковому сенсі, а 

пристосовує право для практичного використання шляхом тлумачення й 

систематизації.  

Водночас, як стверджував вчений, суспільні явища, що вивчаються наукою, 

відрізняються від природних явищ тим, що життя тварин не має справи 

з культурою, а суспільні науки є науками про культуру. У культурному розвитку 

не діє закон причинності так, як він діє в природі, а тому в суспільних науках 

є своє поняття телеологічної (цільової) причинності, що не обмежується 

поясненням явищ, а веде до їх оцінки, критерієм для якої є лише судження про 

цінності культури. Серед них перше місце за важливістю кінцевого значення 

належить моральним цінностям, а тому судження про цінності спирається 

на нормативну етичну ідею.  

Через це правознавство набуває нових форм пошуку синтезуючої 

методології, таких як неокантіанство та неогегельянство. Перші зводяться 

до встановлення обов’язкової ідеї права та абсолютного критерію оцінки 
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позитивного права; другі повертають до абсолютного ідеалізму, конструюють 

емпіричний процес всесвітньо-історичного розвитку права і в його етапах 

віднаходять відповідний момент реалізації розумної ідеї права [71 с. 37‒54]. 

Надалі різні доктринальні підходи до розуміння права в радянській правовій 

науці відзначав проф. В. Нерсесянц, зокрема називаючи такі концепції права: 

як знаряддя диктатури пролетаріату – Д. Курського, як порядку суспільних 

відносин – П. Стучки, мінова концепція права – Є. Пашуканіса, психологічна 

концепція класового права – М. Рейснера, концепція права як форми суспільної 

свідомості – І. Разумовського. За ними настав час концепції «соціалістичного 

права», яку автор відніс до позитивістського типу розуміння права оскільки 

існуючі в ній «широкий» і «вузький» підходи до його трактування так або інакше 

ототожнювали право і закон. На думку автора, будь-яка теорія права так чи 

інакше повинна передбачати розрізнення права і закону, а тому він сформулював 

власну лібертарну концепцію права [72, с. 341‒343].   

Кілька напрямків у сучасному праворозумінні відзначає також А. Поляков, 

зокрема, такі як: модернізований нормативістсько-етатиський підхід (С. Алексєєв, 

В. Бабаєв, М. Байтін, В. Лазарєв, А. Черданцев), традиційне соціологічне 

правознавство (В. Казимирчук, В. Кудрявцев) і нетрадиційне, постнекласичне 

(І. Честнов), лібертарно-юридична концепція права (В. Нерсесянц, В. Четвернін), 

своєрідна «соціократична» правова концепція (Г. Мальцев). Використовується 

також сучасними авторами ідея природного права (С. Алексєєв і В. Бабаєв), яка, 

як вважається, породжує еклектизм правових теорій. На думку А. Полякова, 

перспективу має інтегральний тип праворозуміння, який формується останнім 

часом [73, с. 173‒178].  

У вітчизняній та світовій юридичній науці в сучасний період помітне місце 

займає теорія інтегративної юриспруденції, що розробляється з метою «синтезу 

багатоаспектного пізнання й розуміння права», як вказує Г. Демиденко. Цей 

підхід спрямовується на подолання існуючої абсолютизації позитивістського 

або природно-правового, історичного або психологічного виміру права. 

Відстоювалася ця ідея ще на початку XX століття Б. Кістяківським та деякими 
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іншими авторами. Інтегративну юриспруденцію відстоює і Д. Холл, який вважає її 

здатною усунути прірву між юридичним позитивізмом і соціологією права. 

Інтегративний підхід до права демонструє американський історик і філософ права 

Г. Берман, відводячи при цьому особливу роль діалектичному методу аналізу та 

синтезу. До інтегративної юриспруденції належать також висновки  

Ж.-Л. Бержеля. На думку Г. Демиденка, цей напрям розвитку теорії права є одним 

із найбільш перспективних [74, с. 404‒407].  

Стосовно феномена дуалізму в праворозумінні цікаву доктринальну його 

інтерпретацію пропонує П. Оль. На його погляд, ретроспективний аналіз 

юридичної думки (принаймні, європейської) дозволяє зробити висновок, 

що дуалізм в праворозумінні простежується протягом усього його розвитку, 

вбачається в різних вченнях про право і державу. Вже при поверхневому 

знайомстві з різними політико-правовими теоріями Античності, Середньовіччя, 

Нового часу або сучасності розкриваються спроби різних авторів теоретично 

вирішити (примирити) протиріччя якогось об’єктивно існуючого, незалежного від 

волі людини начала з силою людського волеустановлення.  

Антагонізм цих двох начал виступає у вигляді протиставлення (або 

зіставлення) природного і позитивного права, божественного і людського права, 

права і закону, офіційного права і традиції тощо. Як вважає автор, за влучним 

висловом Н. Н. Алексєєва такий дуалізм зводиться до думки, що «всьому 

довільно встановленому протистоїть мимовільне, невстановлене як таке 

і необхідно існуюче; зразком таких властивостей є природа; отже – невстановлене 

право, природне». 

При більш поглибленому аналізі різних правових теорій в позначеному 

аспекті, наголошує П. Оль, властивий цим теоріям дуалізм є не що інше, як прояв 

філософської проблеми співвідношення необхідності й свободи в процесі 

соціального розвитку. В кінцевому рахунку викристалізовується головне питання 

про те, в якому співвідношенні знаходяться історична необхідність з діяльністю 

людей; або в якій мірі люди вільні у своїй діяльності й, відповідно, в якій мірі 

їх діяльність обумовлена необхідністю, тобто впливом зовнішніх обставин.  
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Якщо цю проблему конкретизувати щодо науки про право, вона може бути 

позначена цілим комплексом 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? І, нарешті, якою мірою сама об’єктивна незалежна 

від волі людини реальність («природні сили», «природні закони», «закони 

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

Для відповіді на ці питання автор пропонує звернутися до філософського 

аспекту проблеми ролі особистості в історії. На його думку різні філософські 

тлумачення даної проблеми можуть бути екстрапольовані на розуміння ролі 

людей в здійсненні правового регулювання, а отже і на розуміння співвідношення 

позитивного (людського) і природного права. 

В історії філософської думки, зазначає у зв’язку з цим П. Оль, виділяються 

три основних напрямки, що пов’язані з інтерпретацією проблеми необхідності 

й свободи в процесі розвитку суспільства: провіденциалізм, волюнтаризм 

і фаталізм. 

Провіденціалістські вчення (від лат. рrovidential – провидіння) виходять 

з того, що історію зумовлює божественний задум, божественна воля є єдиною 

рушійною силою. Людській волі й діяльності в цих навчаннях не відводиться 

скільки-небудь значуща роль, оскільки від самих людей по суті нічого не 

залежить. Таке бачення проблеми простежується, наприклад, в деяких політико-

правових вченнях античності, але свого апогею воно досягло в теологічних 

поглядах Середньовіччя. 

На противагу провіденціалізму, волюнтаристські рішення (від лат. voluntas 

– воля), ґрунтуються на тому, що діяльність людини визначається її волею, 

вільною від впливу навколишньої дійсності. Окремі ідеї та навіть погляди такого 

роду відносять до античних часів, але свого панування в політико-правовій думці 
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волюнтаризм, ймовірно, досяг в епоху Відродження, коли ще багато в чому 

теолого-провіденціалістські за своєю формою вчення стали наповнюватись якісно 

новим гуманістичним змістом. У зв’язку з цим автор вважає показовим 

висловлювання Н. Макіавеллі: «Я знаю, як часто стверджувалося раніше 

й стверджується нині, що у світі всім править доля й бог, люди ж з їх розумінням 

нічого не визначають і навіть нічому не можуть протистояти; звідси робиться 

висновок, що нема чого обтяжувати себе турботами, а краще примиритися 

зі своєю долею ... І заради того, щоб не втратити свободу волі, я припущу, що, 

можливо, доля розпоряджається лише половиною всіх наших справ, іншу ж 

половину, або близько того, вона надає самим людям». Незважаючи на певну 

обережність цього висловлювання, в ньому, як зазначає П. Оль, безумовно, 

вбачається обґрунтування волюнтаристського розуміння ролі людини в історії. Це 

підтверджується самим вченням Н. Макіавеллі, в рамках якого обґрунтовується 

ідея про те, що люди можуть вирішальним чином впливати на соціальні 

відносини, государ здатний докорінно впливати на хід історії.  

У контексті такого розуміння проблеми, на думку автора, особливого 

значення набуває феномен позитивного права – людського закону, за допомогою 

якого здійснюється регулювання суспільних відносин. Право, з точки зору 

волюнтаристських вчень – це вираз людської волі (суверена, парламенту, народу). 

При цьому провідна роль, як правило, відводиться державі як засобу примусу, 

механізму реалізації волі законодавця. Таке розуміння права широко поширене 

й в сучасній, у тому числі вітчизняній, юридичній науці, коли правова норма 

розглядається як «продукт свідомої діяльності», феномен, що створений людьми 

та носить «свідомо-вольовий характер». 

Наступним напрямом, що виступив як проти провіденціалізму, так і проти 

волюнтаризму, є фаталізм (від лат. fatalis – роковий). Фаталістичне розуміння 

співвідношення необхідності й свободи пов’язано, перш за все, 

з матеріалістичними поглядами минулого, що протиставили божественному 

приреченню та гіперболізованому вольовому чиннику – природні матеріальні 

обставини. 
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В рамках фаталізму абсолютизується роль природних сил, історія 

розглядається як неминучий перебіг подій, зумовлений матеріальною 

необхідністю. З цих позицій природне право, що випливає безпосередньо з 

«власної природи» людини, має зумовлюючий характер для права позитивного. 

Для сучасних юридичних поглядів фаталістичного характеру більшою мірою 

властиве звернення не до архаїчної парадигми природного права (хоча, 

безумовно, не можна скидати з рахунків вплив так званої «школи відродженого 

природного права»), а до ідей «природного розвитку суспільства», «соціальної 

еволюції» тощо, тобто характерно апелювання до якихось об’єктивних історичних 

процесів, соціальної практики, на які законодавець не в змозі вирішально 

вплинути. У контексті такого розуміння права, держава не творить право. Вона 

лише виражає його та сприяє реалізації юридичних норм. Силою, що творить 

право, є практика безлічі суспільних індивідів, в якій селективна еволюція 

відбирає правила поведінки, що забезпечують життєздатність соціального цілого. 

Автор разом з тим наголошує, що погляди провіденціалізму, волюнтаризму 

і фаталізму, в їх широкому філософському розумінні не можна переносити 

в юридичну сферу суто механічно. Так, наприклад, юридичний волюнтаризм 

і волюнтаризм в широкому філософському сенсі по суті мають спільним лише 

гіперболізацію вольового моменту, й цим їх подібність за великим рахунком 

вичерпується. Проте є істотні відмінності, насамперед, виражені в суб’єкті 

волевиявлення. Якщо філософська інтерпретація волюнтаризму виходить з того, 

що в якості суб’єкта волевиявлення може виступати бог або людська особистість, 

що впливає на перебіг історичного розвитку, то у власне юридичному 

трактуванні, волюнтаризм – є воля держави, що уособлена законодавцем 

(монархом-сувереном, парламентом, народом, нацією тощо), який створює, 

змінює або припиняє суспільні відносини за допомогою нормотворчості.  

Приблизно в такому ж співвідношенні знаходяться й філософські поняття 

провіденціалізму та фаталізму з їх юридичної інтерпретацією, що передбачає 

гіпертрофовану роль об’єктивних, природних умов або якихось надприродних сил 

у правотворчості, приниження значення людського волевиявлення в правовому 
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регулюванні. Для юридичного провіденціалізму та фаталізму характерна 

інтерпретація права відповідно як божественного установлення або ж чогось 

похідного від «природи людини», від її вітальних потреб, котрі сама людина 

не в змозі змінити. Для юридичного волюнтаризму право – це універсальний 

інструмент, за допомогою якого людина стає всесильною, змінює життя, творить 

історію. 

Всі три позначених підходи до праворозуміння, як зазначає П. Оль, є 

крайніми формами й найчастіше в чистому вигляді не виявляють себе. Тому коли 

йде мова про ту чи іншу правову теорію, можна лише відзначити загальну 

тенденцію, її схильність до провіденціалізму, фаталізму або волюнтаризму. При 

цьому цілком очевидно, що фаталізм, незважаючи на суттєві особливості, має  

щось спільне з ідеями провіденціалізму. Цим спільним, насамперед, є заперечення 

активної ролі людей в історії, уявлення про історичний розвиток як про щось 

наперед обумовлене. Тому ці підходи до розуміння проблеми необхідності 

й свободи у філософії часто не розмежовують, розглядаючи провіденциалізм як 

особливий тип фаталізму (міфологічний або теологічний фаталізм). 

Таким чином, робить висновок автор, специфіка праворозуміння в рамках 

різних політико-правових поглядів зводиться в кінцевому рахунку до дуалізму 

двох начал – природного (тобто незалежного від людського волеустановлення) 

і неприродного (встановленого людиною). Цим засадам в рамках різних вчень 

належить різна роль. То детермінує природний фактор, то фактор людський, 

соціальний. При цьому, як вважає він, видається некоректним говорити про 

первинність відображення одної сторони цього двоєдинства в різних правових 

поглядах, твердження про те, що спочатку люди розуміли правовий феномен як 

щось природне, а вже потім як позитивне, волеустановлене, або навпаки ‒ є 

помилковим в принципі. 

Необґрунтованим у зв’язку з цим автор називає твердження 

Н. Н. Алексєєва, що поняття «природне право» народилося за протиставленням 

з правом позитивним, установленим, що з’явилось як результат людського 

винаходу. На його думку, природне і соціальне начала можна зрозуміти тільки 
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одне через інше, оскільки про природне (не створене людиною) ми можемо 

говорити тільки щодо штучного (створеного людьми) й навпаки, штучне можна 

визначити тільки щодо чогось нештучного, тобто природного. Таким чином, 

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.  

У певному сенсі, вказує П. Оль, відповідне розуміння співвідношення 

природного й позитивного начал в праві є квінтесенцією, одним з вихідних, таких 

що потребують обґрунтування в багатовіковій суперечці про те, що є право. Цей 

дуалізм може виявлятися з достатньою очевидністю, теза й антитеза можуть бути 

чітко визначені в рамках якого-небудь одного типу праворозуміння. Так, 

наприклад, для природно-правового типу розуміння права характерне однозначне 

протиставлення природного права праву позитивному.  

Але дуалізм праворозуміння не завжди чітко виділений і очевидний, він 

може носити й завуальований характер, антитеза може прямо не позначатися, 

більш того, її наявність може заперечуватися. Таке відбувається, наприклад, коли 

один тип праворозуміння протиставляється іншому. Так, в рамках історичної 

школи права заперечувалася наявність природного права як абсолютного, 

незмінного, вічного. Але вже в самому такому запереченні можна угледіти 

дуалізм, що полягає в протиставленні якомусь незмінному, вічному, зведеному в 

абсолют початку вельми конкретного, історично мінливого, формально 

визначеного права, яким воно розуміється в контексті історичної школи права. 

Таким чином, у вченні, що сповідує, по суті, моністичне розуміння права, 

вбачається дуалізм вічного, абсолютного, з одного боку, й історично мінливого – 

з іншого. Ця схема з деякими застереженнями може бути перенесена і на деякі 

інші типи праворозуміння, наприклад на юридичний позитивізм [13, с. 78‒84]. 

З інших позицій підходили до розуміння права вчені-юристи, які визнавали 

себе послідовниками марксистського вчення. «Ми право шукаємо в суспільних 

відносинах (курсив мій – Є.Є.), ‒ писав П. Стучка, ‒ …коли ми ще сперечаємося 
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про те, де шукати саме право і де його точні межі, які ми не прагнемо визначити 

в точності з огляду на припустимість недовговічності права як такого» [75 с. 221]. 

По суті, такий погляд на право поділяли й інші вчені тих часів. Так, право як 

система суспільних відносин, стверджував А. Стальгевич, сприймалося як право в 

об’єктивному розумінні, а закон – право в суб’єктивному розумінні [76, с. 59]. 

Намагаючись дати матеріалістичне трактування природи права, що, як 

правило, було характерно для теоретиків періоду революційних перетворень, 

вони, втім, ставилися до нього як до об’єктивного суспільного явища. Проте 

висловлювались і протилежні думки, спрямовані проти сприйняття не те що 

об’єктивності права, а взагалі щодо наявності будь-якого права як основи 

впорядкування життєдіяльності суспільства і держави. Так, у 20-х роках минулого 

століття деякі вчені-юристи вважали право ще більшим дурманом, ніж «опіум для 

народу», небезпечною для нього «їжею», а з точки зору їх розуміння історичного 

матеріалізму право зовсім не мало самостійної сили, що регулює суспільні 

відносини людей [12, с. 24].  

У зв’язку з цим не зайвим для з’ясування стає питання щодо витоків 

і походження права, що сьогодні стало особливо актуальним як у теоретичному, 

так і в практичному значенні, особливо тоді, коли у суспільстві впроваджуються 

ідеї правової держави. Це, у свою чергу знову викликало гостру дискусію навколо 

того, що чому передує: право – державі чи, навпаки, держава – праву, і як вони 

співвідносяться одне з одним, якщо з методологічної точки зору таке 

співвідношення справді має місце? 

Важливим є те, що кожен з учасників цієї дискусії має те бачення її 

результатів, яке певним чином зумовлене його підходом до розуміння права. Так, 

за твердженням проф. М. Марченка, держава – винятковий творець і джерело 

законів, але в жодному разі не права. Держава монополізує законотворчу, і аж 

ніяк не правотворчу діяльність, бо законотворчість і правотворчість, а разом з 

ними закон як результат процесу законотворчості й право як продукт 

правотворчості далеко не завжди збігаються [15, с. 23]. По суті така постановка 

питання не нова ‒ ще задовго до вченого відповідь на нього шукали відомі 
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вітчизняні й зарубіжні правознавці. Так, свого часу проф. Ф. Кістяківський 

риторично питав, «чи є право творінням держави чи, навпаки, його підґрунтям?» 

[61, с. 137]. Варто звернути увагу на те, що саме це питання обговорюється в 

сучасній науковій літературі [77, с. 35‒47; 78, с. 96‒99].  

Водночас у наведеній вище позиції М. Марченка знаходимо, що в ній 

повніше визначені, по-перше, самостійність, взаємодія й певна незалежність одне 

від одного таких явищ як право і держава, тим більше, що остання, на думку 

автора, не є творцем права, оскільки не здійснює правотворчу діяльність в обсязі, 

що декларує доктрина юридичного позитивізму. Звідси зрозуміла нетотожність 

категорій права і закону, що дає підстави для висновку про пріоритет першого 

перед другим. У зв’язку з цим принципову думку висловив Г. Мальцев, 

підкреслюючи, що «характерне для багатьох різновидів юридичного позитивізму 

ототожнення права із системою законів поза серйозними концептуальними 

втратами міцно прив’язало юридичну науку до волі законодавця, призвело до 

того, що з юриспруденції випало найголовніше – право. На його місці закріпилося 

«творіння» законодавця, сприйняте догматично, без критичних міркувань» 

[12, с. 397].  

По-друге, якщо право і закон не завжди є тотожними, як вважає 

М. Марченко, то, отже, вони також збігаються й перебувають у взаємозв’язку, 

однак в яких параметрах і межах – це питання не менш дискусійне, ніж саме 

праворозуміння. Його вирішення ускладнене ще й тим, зазначає Ф. Раянов, що 

в юридичній науці, використовуючи поняття «право», не заведено уточнювати, 

про яке право йдеться, природне чи позитивне, тому виникає прагнення 

сформулювати поняття права взагалі [49, с. 4]. У певному розумінні автор має 

рацію, оскільки більшість розробників теми праворозуміння, як уже згадувалося, 

виходять з домінуючих і усталених у правовій науці доктрин природного 

та позитивного права з їх різними інтерпретаціями: «вузького» і «широкого» 

[9, с. 64-92], соціально-природного, лібертарно-легістського, соціологічного тощо.  

Сприйняття права як об’єктивної даності, як самостійного явища виникло 

не сьогодні ‒ воно зумовлене самим життям, потребами та інтересами 
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суспільства, фізичних та юридичних осіб, а також необхідністю правильного 

використання ресурсу права у вирішенні соціально-економічних, політичних 

та інших питань, що виникають у суспільстві. Це стає реально можливим 

у взаємодії права лише на засадах паритетного відношення (рівності) з державою, 

про що свідчить досвід країн із розвиненими інститутами демократії, 

громадянського суспільства, правової держави, забезпечення дії верховенства 

права. 

Однак відсутність єдиного розуміння природи права негативно позначається 

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

право як надане людині апріорно, без її участі в його творенні, немає проблеми 

визнати об’єктивність права як об’єкта, що існує й розвивається за власними 

законами, незалежно від свідомості та волі людей (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 «природної» об’єктивності з наукової точки зору є неприйнятним. 

Так, теорія сучасного права, пише проф. Ю. Оборотов, пов’язує його 

з належністю до ХХI століття, що свідчить про його принципові особливості 

порівняно з правом попереднього періоду – епохи модерну, національної держави 

й громадянського суспільства. Сучасне право, на думку вченого, втрачає або 

з труднощами утримує усталений стан догми права – головного надбання права 

минулих епох. Поруч із цим, юристи, вважає він, втрачають усталену законодавчу 

базу ухвалення юридичних рішень, дедалі більше покладаючись на власну 

правову культуру й досвід, використовуючи для цього доктрину та сформовану 

юридичну практику [79, с. 45].  

Слушні міркування, але не все в них, на наш погляд, відповідає тенденціям 

розвитку сучасного права і теоретичного правознавства. По-перше, право кожної 

історичної епохи, незалежно від рівня розвитку суспільства, втілює в собі те, що 
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передається праву інших 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, структури права зокрема. Красномовною ілюстрацією 

цього процесу є сформоване більше двох тисячоліть тому право Стародавнього 

Риму, принципові положення, інститути й постулати якого залишилися майже 

незмінними в сучасному праві. У зв’язку з цим проф. О. Лейст зазначає, що 

сутнісні якості права – це властивості, характерні для права будь-якої країни і 

будь-якої епохи, ті якості, без яких права не може бути, без яких воно не діє, не 

виконує своєї соціальної ролі [80, с. 51].  

По-друге, не можна погодитись із тезами щодо «втрати» догмою, тобто 

нормою права, своєї ролі у врегулюванні суспільних відносин, як і з «втратою» 

юристами законодавчої бази прийняття юридичних рішень. Навпаки, 

спостерігаючи за розвитком сучасного права різних країн, у тому числі 

українського права, можна констатувати зростання законодавчої бази 

національних держав в ухваленні таких рішень. Водночас неабияке значення в 

налагодженні неконфліктних і цивілізованих взаємовідносин між державами і 

народами має міжнародне право. Нарешті, не слід як переоцінювати так і 

недооцінювати значення доктрини, власної правової культури та юридичної 

практики в ухваленні рішень, їх роль у правореалізаційному процесі. Потенційно 

доктрині й правовій культурі належить велике майбутнє, передусім в утвердженні 

в суспільстві верховенства права, розвитку демократичних інститутів правової 

держави. Однак зараз це лише магістральна перспектива розвитку українського 

суспільства і держави. У зв’язку з цим, як зазначає проф. Н. Оніщенко, те, що 

«сучасний юрист повинен бути всебічно обдарованою людиною, носієм багатьох 

культурних якостей, гармонійно поєднувати в своїй діяльності норми й цінності 

правової, політичної, моральної, психологічної, ділової культури» [35, с. 28], є 

тією моделлю фахового юриста, реалізувати яку можна лише впродовж 

довготривалого процесу й часу [45, с. 328‒329].  

Як зазначається в літературі, аналізуючи труднощі розвитку своєї науки, 

вчений виявляє їх залежність від філософських, епістемологічних та інших 
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проблем. Тут перед ним відкриваються дві можливості: або сприйняти певну 

готову філософську доктрину, або самому створити нову [81, с. 5‒6]. 

В аналогічному становищі часто перебувають дослідники теоретичних проблем 

права. Можна навести чимало прикладів з інтерпретації в науковій літературі 

відомих марксистських поглядів на право і державу та використання системного 

підходу в їх дослідженні. При цьому не можна не враховувати того, що будь-яка 

ідея чи теорія – це, як писав К. Попер, ‒ водночас «дещо об’єктивне й дещо 

об’єктивно існуюче, об’єкт, який можна вивчати» [82, с. 284].  

У юридичній літературі об’єктивність права деякими авторами ставиться 

під сумнів, трактуючи його як явище суб’єктивне. Між тим, незалежно від цього 

об’єктивність його існування в суспільстві таких сумнівів не викликає. З цього 

у своїх дослідженнях виходив проф. С. Алексєєв, інші правознавці, визнаючи 

право об’єктивною соціальною реальністю. Проф. Д. Чечот також стверджував, 

що право – це явище об’єктивно існуюче в суспільстві [83, с. 4]. 

Здавна в літературі використовуються й поняття «об’єктивного права» 

та «суб’єктивного права». У зв’язку з ними проф. Л. Петражицький вважав, 

що назва «об’єктивне» пояснюється уявленням щодо існування системи норм 

права; це – право в об’єктивному розумінні, незалежне від тих чи інших суб’єктів, 

тоді як право в суб’єктивному розумінні означає права та обов’язки, що належать 

певним суб’єктам [84, с. 154‒155, 321]. Відтоді й до наших днів у теоретичному 

плані майже нічого не змінилося. Більше того ‒ такий поділ права і його 

розуміння є досить поширеним у сучасному правознавстві, застосовується в 

юридичних конструкціях законодавства, викладений у підручниках з теорії права 

і держави тощо [62, с. 90‒93; 63, с. 145‒147]. На думку проф. С. Бобровник, 

подібний підхід, «дає можливість розглянути правову дійсність у двох аспектах: 

як систему встановлених чи санкціонованих державою норм і як можливості 

та повноваження, що належать суб’єктам на основі й у межах цих норм» 

[85, с. 91]. Аналогічну точку зору висловлює проф. О. Скакун, зазначаючи, що 

суб’єктивне юридичне право походить від об’єктивного, виникає на його основі 

й у його межах (курсив мій – Є.Є.) [64, с. 261].  
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У контексті доктрини юридичного позитивізму, можливо, це припустимо, 

хоча відповідно до принципу свободи, «особі дозволено все, що не заборонено 

законом», у тому числі здійснювати свої права і свободи, що не передбачені 

об’єктивним правом. З іншого боку, належність суб’єктивного права конкретній 

особі не означає суб’єктивної природи даного права, адже у правовідносинах воно 

виступає як право суб’єкта для кожного іншого, воно є об’єктивним, наявним 

реальним фактом.  

У зв’язку з цим своєрідно трактується об’єктивність і суб’єктивність норм 

права. Вказуючи на тісний зв’язок об’єктивного і суб’єктивного права, О. Скакун 

вважає, що до того часу, поки норма права є загальною й поширюється на всі 

випадки життєдіяльності, вона – об’єктивна, коли ж така норма стосується певної 

ситуації і здійснюється в конкретній поведінці особи, вона – суб’єктивна 

[64, с. 261‒262].  

Із такими судженнями не можна погодитись, оскільки правова норма, право 

в цілому в процесі здійснення регулятивної, охоронної чи іншої функцій не 

змінюють своєї природи, не перетворюються з одного стану на інший (в 

конкретному випадку – з об’єктивного на суб’єктивний). Будь-яка норма права 

постійно перебуває в стані об’єктивному, у тому числі стосовно її творця, який 

пов’язаний з нею та зобов’язаний виконувати й дотримуватись її вимог.  

Наведене підтверджує, що з часу свого виникнення наука змушена постійно 

вирішувати, здавалося б, елементарне питання: чи існують об’єкти, знанням яких 

вона є, а якщо існують ‒ то що собою являють ці об’єкти і як вони функціонують 

[81, с. 5]. Це стосується і юридичної науки, що також розвивалася шляхом 

накопичення професійних знань про право, його проявів у житті (суб’єктивних 

прав, юридичних фактів, правовідносин, правового статусу, відповідальності 

тощо). При цьому впродовж усього свого історичного розвитку юридична наука 

змушена відповідати на «елементарні питання», вкотре повертатися до тих самих, 

серед яких чи не найважливішим є з’ясування, чим насправді є право. Що й 

підтверджують існуючі століттями теорії, правові школи, доктрини тощо.  

Свого часу проф. Л. Петражицький сприймав право як психологічне явище 
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і мав для цього певні підставі. Розроблена вченим психологічна теорія права 

з позицій сучасних типів праворозуміння концептуально перебувала у площині 

школи соціологічного права і мала значний вплив на розвиток правових учень 

у країнах Заходу (Європи, США). Ця теорія, незважаючи на деякі її суб’єктивні 

моменти сприйняття права, відіграла значну роль в розробці соціально-

психологічного механізму правозастосування, теоретичних і практичних питань 

мотивації, зокрема суб’єктивної сторони правомірної та протиправної поведінки 

(правопорушень, злочинів) у працях відомих вітчизняних і зарубіжних учених-

юристів (В. Бабкіна, В. Борисова, В. Кудрявцева, В. Лазарєва, М. Панова, 

В. Тація, В. Тихого та інших). 

Між тим, у теорії права утверджувалася думка про роль права в житті 

суспільства як чогось вторинного і податливого у використанні, як «надбудови». 

Якщо дотримуватися такої логіки, то місце права в системі координат «економіка 

– політика – держава» – лише після зазначених явищ, віддалене від них, в той 

час коли саме з ними право мало б взаємодіяти на паритетних засадах, сприяючи 

руху суспільства до вищих соціально-правових стандартів життя.  

Водночас, у науковій літературі увага переважно приділялася дослідженню 

та аргументації об’єктивності структури та системи права, що характеризувалися 

об’єктивною якістю права, тобто незалежною від суспільної свідомості й волі 

законодавця, науково-теоретичних уявлень тощо [86, с. 19, 21].  

У своїх дослідженнях проф. С. Алексєєв писав, що з точки зору суворої 

науки положення щодо права як об’єктивної реальності (курсив мій. – Є.Є.), 

очевидно, не викликає сумнівів. До того ж трактування з давніх часів правових 

явищ як «догми права» ніби не залишає зрештою інших варіантів… Право 

(причому – позитивне, діюче право як людське творіння!) – це не просто і не 

тільки думка; не просто і не тільки відомі ідеї і воля, судження про обов’язкову і 

дозволену поведінку або про норми взагалі. Право в тому чи іншому суспільстві – 

це на кожний існуючий момент зовнішня реальність, сувора об’єктивна даність, 

яка має своє «тіло» ‒ corpus juris, як стверджували юристи Стародавнього Риму. 

Тобто така реальність, об’єктивна даність, яка існує і діє як наявний факт нашого 
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буття, дещо виділене і «зовнішнє» для кожної особи, всіх інших соціальних 

інститутів, за бажанням, в певному розумінні – для суспільства в цілому (мовою 

філософії – явища відчужене) [87, с. 110‒116]. Із цього випливає, що позитивне 

право як наявна об’єктивна реальність являє собою такий продукт думки і волі 

людей, який предметний, втілений у ціннісній формі й унаслідок цього зведений 

до такого ступеня «твердої реальності», яка перетворює його в особливе соціальне 

буття – стійке, чітко визначене [88, с. 62‒65].  

Наведені міркування вченого не можуть не привернути увагу, втім 

використані ним терміни, на нашу думку, потребують деяких пояснень.  

Так, категорія «об’єктивна реальність» у характеристиці права 

застосовується ним не в прямому філософському визначенні категорії матерії, що 

«існує поза людською свідомістю й незалежно від неї… дана людині у відчуттях 

її, яка копіюється, фотографується, відображається нашим відчуттям, існуючи 

незалежно від них» [25, с. 647]. У трактуванні С. Алексєєва, право як специфічна 

об’єктивна реальність поєднане з ідеями, волею, творчістю і розумом людей як 

відображення реального суспільного буття [66, с. 117], але не рівнозначне йому, 

оскільки, як підкреслює М. Козюбра, на відміну від останнього як «абсолютно 

об’єктивного», об’єктивна реальність норм права є відносною, вторинною, вона 

залишається у сфері надбудови [89, с. 39].  

Така думка була досить поширена серед учасників згадуваної наукової 

дискусії про об’єктивне і суб’єктивне в праві [90; 91; 92], не менш поширена вона 

в сучасній юридичній науці [93]. І все ж розуміння права як специфічної 

об’єктивної реальності, запропоноване С. Алексєєвим, виводить його пізнання на 

новий теоретичний рівень сприйняття права як конституйованої «об’єктивної 

даності», «інституційного утворення». У зв’язку з цим є потреба докладніше 

розглянути підходи, ідеї та висновки вченого щодо розуміння ним права як 

об’єктивного суспільного явища.  

Те, що право – це не та «об’єктивна реальність», якою позначається 

філософська категорія матерії, свідчать висловлювання вченого про 

співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в праві. Право, наголошував він, 
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будучи об’єктивною реальністю, залишається все ж у сфері суб’єктивного, явищ 

духовного порядку, тобто в цьому іипадку воно є продуктом думки і волі людей
 

[66, с. 116‒120]. Він вважає, що в такому розумінні, вирішальним і початковим є 

розгляд права в площині співвідношення суспільного буття й суспільної 

свідомості, матеріальних та ідеологічних відносин. Звідси його висновок: «право 

належить до сфери суб’єктивного – до надбудовних відносин, є суб’єктивним 

фактором суспільного розвитку» [88, с. 62‒65]. Ці судження свідчать, що, по суті, 

проф. С. Алексєєв, залишався на позиції результатів згадуваної раніше наукової 

дискусії щодо об’єктивного і суб’єктивного в праві, висловлюючи при цьому свої 

застереження.  

Аналізуючи проблему співвідношення об’єктивного й суб’єктивного 

в праві, ставлення до індивідуальної свідомості, вчений підкреслював, що в цьому 

розумінні право існує як специфічна соціальна (об’єктивна) реальність 

[87, с. 116], що відособлюється від свідомості індивіда і, таким чином, отримує 

самостійне функціонування. Однак виникає питання, як це узгоджується з 

характеристиками права: з одного боку, як об’єктивної соціальної реальності, а з 

іншого боку – суб’єктивного, надбудовного явища? Чи не є такі погляди 

суперечливими, а якщо так, то як зняти цю суперечність? Адже саме поняття 

об’єктивності права має означати, що право є самостійним феноменом у взаємодії 

з публічною владою, політикою, економікою, формується одночасно зі 

становленням і розвитком суспільства.  

В юридичній літературі це протиріччя пояснювали тим, що не можна 

«підміняти вольове походження того чи іншого явища (цього разу права – Є.Є.) і 

його об’єктивні якості» [94, с. 49]. Щоб уникнути в правовій науці деяких 

термінологічних непорозумінь, проф. С. Алексєєв досить обережно підходить до 

з’ясування сутності об’єктивності права, постійно акцентує увагу на її 

особливому характері. Поряд із терміном «об’єктивна реальність» він 

використовує поняття «соціальна реальність», «матерія права», «юридична 

матерія». Остання, на його думку, як будь-яка «матерія»  це відчутна для рук 

людини річ, хоча насправді  є предметом, що не завжди підпадає під вільне 
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маніпулювання [2, с. 193]. І все ж, зважаючи на результати досліджень права, 

вчений віддає перевагу категоріям «об’єктивна» і «соціальна реальність», 

пояснюючи тим, що в цьому слововживанні немає нічого методологічно 

неправильного, оскільки існування права – це реальний факт. З іншого боку, 

підкреслює він, що заперечення об’єктивного характеру права неминуче веде до 

його суб’єктивного трактування. Тільки визнання об’єктивного характеру права 

дає змогу розглядати його як таке соціальне явище, якому притаманні певні 

об’єктивні властивості» (курсив мій. – Є.Є.) [88, с. 62‒65].  

Як згадувалося, практично вся доктрина соціалістичного права 

орієнтувалася на марксистський світогляд та інтерпретації його ідей про сутність 

і роль права в розвитку суспільства згідно з матеріалістичним розумінням історії. 

Проте доведені до догматизму його положення і підходи почали гальмували 

розвиток юридичної науки і серйозно перешкоджати проводити справжні наукові 

дослідження права [12, с. 4‒28]. Тому визнання права об’єктивним суспільним 

явищем потребувало істотної корекції методології і теорії дослідження. 

Не випадково у своїх наступних наукових працях проф. С. Алексєєв писав, 

що відповідно до постулатів ортодоксального марксизму в правознавстві, 

безмежно панівного в умовах радянського суспільства впродовж багатьох 

десятиліть, як вихідну й вирішальну філософську основу розуміння права 

незмінно брали положення про «базис і надбудову». Разом з тим, як підкреслює 

вчений, у тому вигляді, в якому вони були канонізовані марксизмом-ленінізмом, 

вони потребують ґрунтовної критичної перевірки [95 c. 572‒573].  

Це свідчило про серйозний поворот у розвитку правової науки, яка давно 

потребувала уточнення базових ідей і принципів, іншої методології дослідження 

права. Основною метою виконання цього завдання є нагальна потреба в перегляді 

сутності ставлення до права, сприйняття його як такої цінності, без якої людство 

не може обійтися в своїй життєдіяльності. 

У науковій літературі нерідко ототожнюються категорії права як 

об’єктивного явища і права як об’єкта пізнання. Відповідно такої помилки, на 

нашу думку, припускається А. Бережнов, посилаючись на відомі філософські 
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судження Н. Бердяєва про те, що «об’єктивне» не має значення, якщо воно не 

осмислене суб’єктом пізнання, а об’єктивація значення, коли воно подається 

зовні, з об’єкта, має соціальний характер, тому й «об’єктивація» не буде для цього 

суб’єкта тотожною зі знайденим, виявленим і втіленим [96, c. 303]. Адже будь-

який об’єкт, незалежно від того, є він матеріальним чи духовним, суб’єкт пізнання 

сприймає як об’єктивно існуюче, у тому числі право – з притаманними йому 

якостями, що лише в процесі його вивчення виявляються як об’єктивні. 

Неодноразово свою позицію з цього питання висловлював проф. С. Алексєєв, 

наголошуючи на нетотожності поняття права в об’єктивному і суб’єктивному 

значеннях із розумінням права як об’єктивної (соціальної) реальності.  

Аналізуючи судження вченого, вочевидь стає зрозумілим його сприйняття 

права – суто як вираженого в законодавстві, що є його «ціннісною формою», 

завдяки якій право стає інституційним утворенням. Надаючи законам держави 

гуманістичного характеру, які повинні бути продуктом людського розуму 

і конституюванням спільної волі народу, з чіткими і зрозумілими для кожного 

формулюваннями, вчений вважає, що закони, інші нормативно-юридичні акти не 

повинні підміняти народну волю, виражати і закріплювати корпоративні, приватні 

та інші інтереси меншості – власників великих земельних ділянок, промислових, 

торгових і сільськогосподарських компаній, банків, та ще й надавати їм 

пріоритетний захист з боку державної влади. Це суперечить природі права, 

в якому, підкреслював учений, права людини тільки тоді набувають юридичної 

сили, коли діюча юридична система стає «правом людини» [2, с. 255].  

У зв’язку з цим нагадаємо, що свого часу Б. Кістяковський упорядкування 

відносин у суспільстві вбачав не так у силі державної влади, як у праві, «найбільш 

потужному і яскравому носії в суспільному житті» [69, с. 139]. Це означає, що 

право є не тільки важливим, а й потужним ресурсом суспільства, яким потрібно 

вміло користуватися. 

Якщо право ‒ об’єктивне суспільне явище (враховуючи застереження щодо 

особливої його об’єктивності), то ця об’єктивність виявляється у його 

використанні всіма без винятку суб’єктами суспільних відносин. У зв’язку з цим 
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дещо звуженою є позиція А. Бережнова, що соціальному суб’єкту в кожний 

конкретний момент часу, право, як мінімум, логічно зобов’язане своїм існуванням 

як такого (права), і в цьому сенсі цілком і повністю підпорядковане суб’єкту, 

залежне від нього [41, c. 142].  

Однак життя підтверджує протилежне. Створене соціальним суб’єктом 

право у вигляді законодавства цілком і повністю підпорядковане йому і від нього 

залежить. Водночас не треба забувати, що право може бути «непідвладним» і його 

«творцю», і будь-якому соціальному суб’єкту, коли з’ясування правового 

значення закону потребує інтелектуального пошуку, доктринального тлумачення. 

Крім того, право, як об’єктивне явище, є не лише паритетним, а й взаємозалежним 

у системі суспільного порядку з громадянами, їх об’єднаннями, політикою, 

публічною владою тощо, від яких безпосередньо залежить його використання як 

важливого, цінного та ефективного ресурсу.  

Щоб уникнути будь-яких звинувачень в ідеологічних спотвореннях 

марксистського світогляду, в літературі особливо наголошувалося на тому, що 

прибічники об’єктивної теорії не забувають про вольове походження права, що 

право змінюється, удосконалюється з волі законодавця відповідно до назрілих 

потреб суспільства і реальних умов [97, c. 44]. Звичайно, таке застереження 

дисонувало з характеристикою права як об’єктивного явища, навіть щодо його 

властивостей, принципів, структури, системи. Крім того, це означало визнання 

повної залежності права від державної влади як його «дійсного творця» і не 

давало відповіді на важливі теоретичні питання поза межами її правотворчої 

діяльності. Тому в правовій науці, передусім у загальній теорії права, питання 

щодо вольового походження права потребувало суттєвого уточнення. 

Як зазначають М. Придворов і В. Трифонов, у правотворчості 

перетинаються дії різних факторів складного процесу формування права, 

а правотворчість і цей процес правоутворення, підкреслюють вони, не можна 

ототожнювати [98, c. 307‒309]. У цьому контексті визнання права об’єктивною 

(соціальною) реальністю орієнтує науковців на більш глибоке дослідження 

проблеми правоутворення, враховуючи дію найрізноманітніших причин і 
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факторів. Такий підхід виявився більш складним, на відміну від того, як 

постулювалися від волевиявлення законодавця в різних інтерпретаціях 

походження і залежність права [98, c. 74-92].  

У монографії «Лінія права» С. Алексєєв звертає увагу на те, що «право, хай 

яким би був конкретний зміст законів, дані юридичної практики, правосвідомості, 

– є свого роду жорстка об’єктивна структура, дещо постійне, непідвладне 

вільному розсуду і свавіллю жодній особі» [2, c. 49]. Отже, об’єктивність є рисою, 

що надає праву в системі суспільного ладу статусу самостійного суспільного 

явища. Найбільш сутнісне тут, як наголошував проф. С. Алексєєв, це те, що від 

розуміння права як об’єктивної реальності вирішальним чином залежить 

перспектива його наукової розробки, яка відповідала б загальному рівню розвитку 

науки в сучасну епоху [66, c. 115].  

Поділяючи позицію вченого, водночас вважаємо за необхідне акцентувати 

увагу на її практичній спрямованості, адже результати наукових досліджень з 

теми об’єктивності права, сприйняття його самостійним і паритетним у 

суспільстві явищем, на наш погляд, сприятимуть істотним змінам у правовому 

житті України, насамперед, подоланню «правового» нігілізму, неухильному 

утвердженню законності та верховенства права в діяльності органів публічної 

влади, правосуддя, забезпеченню умов здійснення та захисту прав і свобод 

людини тощо.  

Звичайно, що розуміння вченим права як об’єктивної реальності повністю 

поширюються і на позитивне право. Як наявна об’єктивна реальність це право для 

нього являє собою такий продукт думки і волі людей, який предметний, втілений 

у ціннісну форму і внаслідок цього зведений у такий ступінь «твердої реальності», 

що перетворює його в особливе соціальне буття – стійке, строго визначене 

[66, c. 117]. Таке розуміння об’єктивності позитивного права, яке є продуктом 

правотворчості державної влади, відрізняється від інших явищ духовного життя, 

що існують у сфері суб’єктивного ‒ ідей, теорій, уявлень, доктрин. Цією якістю 

право відмежовується від таких соціальних регуляторів, як мораль, звичаї, 

традиції тощо і таких сторін правової дійсності, як правосвідомість, правова 
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культура. Таким чином, «позитивне право – це єдиний соціальний феномен з 

числа всіх інших, що позначаються словом «право»: природне право, моральне 

право, звичаєве право та інші, – такого роду предметна тверда реальність, 

об’єктивна даність» [71, c. 117].  

Слушна думка, з нашої точки зору, хоча не можна, принаймні тепер, 

ідеалізувати функціонуюче на пострадянському просторі позитивне право. 

У зв’язку з цим, як наголошував проф. С. Алексєєв, уся сума теоретичних знань 

про право тільки тоді може бути визнана істинно науковою, коли їх фактичною 

основою є об’єктивні реалі [66, с. 137].  

Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, 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 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. 

Очевидно, що право як суспільне явище є продуктом діяльності людей, 

що містить складову суб’єктивності, а це значно ускладнює розуміння 

об’єктивності права. Цим, на нашу думку, обумовлюється потреба у використанні 

філософської категорії «об’єктивність» по відношенню до культури, яка 

«протистоїть індивіду як ієрархічно організована система загальних норм, що 

детермінують його діяльність і визначають його поведінку та мислення 

в конкретних ситуаціях. У такому сенсі культура виступає як об’єктивна 

реальність» [99, с. 11]. 

Право, як неважко в цьому переконатися, в усіх без винятку теоріях і типах 

праворозуміння пов’язується з нормами поведінки людей, а тому воно повинно 

розглядатися як одне з явищ культури. З обмеженнями, що диктуються цими 
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нормами, індивід з дитинства змушений рахуватися як з чимось цілковито 

незалежним від його бажань і свідомої волі, тобто – як з об’єктивною реальністю 

[99, 53‒54].  

Тому цілком слушним є застереження проф. С.Алексєєва щодо особливого 

характеру об’єктивності права. Право є особливою «об’єктивністю», суттєво 

відмінною від об’єктивності природної тому, що воно створене самими людьми, 

які наділені свідомістю і волею, мисленням, що воно є їх продуктом, який 

отримав відособлене від них, самостійне «об’єктивне» існування. Оскільки 

індивіди лише «прилучається» до цього особливого світу «норм» у процесі свого 

навчання, окрема особа стає представником даної культури, засвоюючи їх 

готовими як дещо «загальне», керується ними в кожному конкретному випадку. 

Тому ці «загальні норми» набувають для окремого індивіда значення «апріорних» 

форм, у тому числі правових форм його життєдіяльності [99, с. 54].  

Через це, необхідно дослідити, в чому полягає і що означає об’єктивність 

права, сформулювати її наукове поняття. 

 

 

1.3 Об’єктивність права як реальність  

 

Проблема об’єктивності права незалежно від того, про яке право йдеться 

(національне, міжнародне, природне, позитивне, приватне, публічне, галузеве, 

суб’єктне тощо), має вирішуватися зважаючи на його місце в суспільстві поряд із 

мораллю, звичаями, корпоративними, релігійними нормами та іншими 

регуляторами суспільних відносин, його взаємовідношення з державою, 

взаємодією з економікою, політикою, іншими сферами культури [73, с. 250; 

100, с. 15‒21]. Адже в усіх без винятку теоріях і типах праворозуміння право 

пов’язується з нормами поведінки людей, а тому має розглядатись як один із 

культурних феноменів.  

Те, що право являє собою реальне явище суспільної дійсності, навряд чи хто 

заперечуватиме. Такої думки в своїх працях дотримувався проф. С. Алексєєв, 



 70 

підкреслюючи, що право – це особлива соціальна реальність. Такий феномен, 

який стосується суб’єктивної сторони життя суспільства, у своєму виникненні 

й дії залежить від людей, від їхніх думок і волі, й водночас є особливим явищем 

серед фактів дійсності [2, с. 192].  

Як «соціальна реальність» право трактувалося й раніше, але в теоретичному 

сенсі ця тема не вичерпана, у зв’язку з чим С. Максимов вважає, що питання про 

те, до якого типу реальності належить право, лише на перший погляд не містить 

ніякої проблеми, а відповідь на нього не потребує жодних зусиль, оскільки право 

за 2,5 тисячі років свого існування повинно бути досконало освоєне [101, с. 144; 

102, с. 268‒273]. 

Саме таке трактування є найбільш поширеним і домінуючим у сучасній 

теорії права. Таким чином право розглядається в якості феномена культури, яка 

протистоїть індивіду як ієрархічно організована система загальних норм, що 

детермінують його діяльність і визначають його поведінку та його мислення 

в конкретних ситуаціях. З обмеженнями, що диктуються цими нормами, індивід 

з дитинства змушений рахуватися як з чимось цілком незалежним від його бажань 

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

Як вже зазначалося, ця особлива «об’єктивність» (тобто незалежність від 

свідомості й волі окремої особи) суттєво відрізняється від об’єктивності 

природно-правової. Вона створена самими людьми – істотами, які мають 

свідомість і волю, «мислення», та 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», та 

надалі керується ними в кожному конкретному випадку ‒ ці «загальні норми» 

набувають для нього значення «апріорних» ‒ наперед заданих ‒ форм його 

власної життєдіяльності. 

Право не привнесено в суспільство зовні, як і не нав’язано йому кимось, 

а формувалося одночасно зі становленням суспільства, розвитком цивілізації. 

Адже з давніх часів вважалося, що жити за правом означало не що інше, як діяти 
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й вибудовувати свої відносини та стосунки з іншими суб’єктами відповідно 

до його вимог, принципів і норм, що сьогодні є чи не найважливішою з основ 

формування та розвитку громадянського суспільства, в якому право мало б 

функціонувати як втілення загальнолюдських цінностей соціальної свободи, 

справедливості, рівності.  

Так, наголошує проф. Г. Мальцев, поряд із релігією та мораллю право 

покликане впроваджувати одвічні цінності добра і справедливості, адже право як 

таке є світовою силою, або силою світового порядку, яка несе в собі 

життєстверджувальний пафос [12, с. 12]. Тому й визнання верховенства права 

є життєвою потребою сучасного суспільства і через це отримало закріплення 

в конституційних актах демократичних держав і міжнародно-правових 

документах.  

У зв’язку з цим близько ста років тому відомий соціолог і правознавець 

П. Сорокін писав, що право – це те, в оточенні чого ми живемо і діємо, 

народжуємося й вмираємо, радіємо і страждаємо, дихаємо його повітрям. Право, 

подібно безтілесному духові, всюди супроводжує нас і керує нами; завдяки йому 

ми обурюємося, зустрічаючи на своєму шляху ту чи іншу підлість чи 

безправність, кидаємось у боротьбу за право, що викликає в нас піднесення 

високими актами виконання обов’язку; воно дає нам орієнтир на те, як чинити в 

тому чи іншому випадку, впевненість у використанні наших повноважень тощо. 

Усі ці різноманітні вчинки, почуття й переживання, викликані нашими правовими 

переконаннями, узгоджені з ними й здійснювані ними, по сутіі не що інше, як 

форми вияву і реалізації права або правового переконання [103, с. 29].  

Наведені думки вченого свідчать не просто про складність визначення 

природи права, яке навряд чи можна вважати суб’єктивним явищем, а про те, що 

ця природа обумовлена об’єктивністю права і його роллю в житті людей.  

У літературі останнього часу не випадково дедалі частіше наголошується на 

тому, що закон тільки тоді є правом, коли законодавець відкрив його 

в об’єктивній дійсності
 

[104, с. 95]. На нашу думку, це означає, що право 

є об’єктивним, отже, самостійним суспільним явищем, що потрібно знайти, потім 
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точно його відобразити в законі. Ця функція законодавця, у тому числі й інших 

нормотворчих суб’єктів публічної влади, є не тільки творчою та складною, 

а й, підкреслимо, відповідальною, оскільки це відповідальність держави в особі 

її органів публічної влади перед народом, кожним громадянином за прийняті 

закони, інші рішення, що мають бути спрямовані на забезпечення в суспільстві 

соціальної справедливості, свободи, рівності, стабільної законності 

та правопорядку.  

Окрім того, що право потрібно знайти, його необхідно ще й адекватно 

виразити в належній формі, що надає праву публічності й доступності для тих, 

хто зацікавлений у ньому і таким чином здійснює свої права і свободи. Отже, 

право як об’єктивне явище має набути належної йому форми, що обов’язком 

покладено на державу в особі її законодавця, який, за відомим твердженням 

К. Маркса, повинен дивитися на себе як на дослідника природи. Він не створює 

законів, а виражає у свідомих позитивних законах внутрішні закони духовних 

відносин [105, с. 122]. Тому, вважав мислитель, правова природа речей не може 

пристосовуватися до закону – закон, навпаки, має пристосовуватися до неї 

[106, с. 162]. Звичайно, у наведених тезах ідеться не про матеріальні об’єкти 

(споруди, знаряддя праці, техніку тощо), а про суспільні відносини, що об’єктивно 

виступають як правові відносини. 

У наукових дослідженнях 60-х і 70-х років минулого століття це положення 

марксизму використовувалось як методологічний
 

орієнтир в аргументації 

самостійності права, відмінностей між ним і законом, а також виявлення, крім 

економічних, також інших важливих чинників (соціальних, природних, 

політичних, демографічних, культурних тощо), що складають середовище, 

в якому відбувається процес формування права [106, с. 89‒90]. У зв’язку з цим 

відомий правознавець і філософ ХХ століття І. Ільїн писав, що всі питання щодо 

права починаються тільки там, де припускається, що не все, що здається 

правомірним, насправді є правомірним, тільки там, де суб’єктивній думці про 

право й зазіханню на право протистоїть об’єктивно усталене, предметно 

визначене, самозначуще право, тільки там, де можливий спір про право, тобто 
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основана на тотожності смислів висловлювань дискусія про правову істину, отже 

– тільки там, де є сам предмет, а у предмета об’єктивний, заданий до адекватного 

порозуміння смисл» [107, с. 179].  

У цій позиції вченого, на наш погляд, чітко зафіксовано відносини між 

об’єктом (правом) і суб’єктом його пізнання. Адже адекватне розуміння задається 

об’єктивністю досліджуваного предмета, у такому разі – об’єктивністю права як 

явища. У зв’язку з цим варто нагадати твердження Арістотеля про те, що коли 

немає того, що пізнається, то немає й знання, адже в такому разі воно було б 

знанням ні про що [108, с. 70]. Це, вважаємо, беззаперечна думка філософа, а тому 

в юридичній науці впродовж усього її існування все пізнання права зосереджено 

на з’ясуванні його сутності, функцій, структури, суспільної природи.  

З приводу цих питань у правовій науці спостерігається найбільше 

розходжень серед тих, хто займається дослідженням і розробкою теоретичних 

проблем права. Дивним є те, що перед кожним із них постає один і той самий 

об’єкт, реальний факт – право, а чим воно є насправді кожен визначає по-своєму, 

на власний розсуд і так, як розуміє й сприймає право. Нерідко це призводить до 

ускладнень, плутанини й суперечностей у дослідженнях права, чим 

уповільнюється розвиток правової науки й формування істинного знання.  

Водночас не можна погодитися з міркуваннями, що факт визнання права 

об’єктивним явищем унеможливлює привнесення в нього чогось «свого», так 

само як і здійснення в ньому певних «соціально-творчих змін». Право в такому 

розумінні, як вважає А. Бережнов, для соціального суб’єкта є чимось недосяжним, 

заобрійним. Але всупереч такому міркуванню, можна навести чимало прикладів із 

пізнання й освоєння матеріальних об’єктів: надр Землі, Космосу, Світового 

океану, ядра атома тощо, які без сумніву є об’єктивними, їх існування не залежить 

від суспільної свідомості, проте людина використовує їх для власних потреб, 

додаючи до них і щось своє, та ще й таке, чого не існує в природі (наприклад, 

утворення композитних матеріалів, вирощування нових кристалів, а також 

отримання не існуючих у природі хімічних елементів шляхом синтезу різних 

матеріалів тощо).  
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Заперечуючи проти об’єктивності права, А. Бережнов вважає, що серед 

авторів досить поширена презумпція визнання виникнення та існування «права» 

як деякого об’єктивного наперед визначеного змісту і смислу, як деякої 

об’єктивної сутності [41, c. 121]. Тобто для автора об’єктивність права 

не виходить за межі наукового припущення: гіпотези або презумпції. Проте, 

аналогічне твердження можна віднести до припущення щодо визначення долі 

будь-якої ідеї, доктрини, теорії права і держави, наприклад, починаючи 

з методології дослідження права і держави, продовжуючи створенням 

теоретичних конструкцій і визначенням прогнозів та пріоритетних напрямів 

їх розвитку на певну історичну перспективу (щорічний, довгостроковий чи інший 

план законодавчої діяльності парламенту, структури й динаміки злочинності 

тощо).  

У цьому сенсі, як стверджував проф. Н. Алексєєв, будь-яке визначення, ‒ 

особливо визначення наукове, ‒ завжди містить певну, часто приховану гіпотезу 

щодо визначуваного предмета. Між тим, завдання наукового визначення предмета 

полягає у повному з’ясуванні цього теоретичного елемента, цієї основної 

гіпотези, що силою речей є підґрунтям первісного визначення, впливаючи таким 

чином на весь наступний хід наукових побудов [23, c. 30, 31]. Проф. С. Полєніна 

пише, що пізнана наукою, об’єктивно існуюча система права слугує тим 

компасом, з яким звіряє свої дії законодавець під час прийняття того чи іншого 

рішення. Пізнана й використана останнім у процесі нормотворчої діяльності 

виявлена наукою система права є водночас процесом привнесення об’єктивного 

начала в побудову під впливом різноманітних факторів системи законодавства.  

Підтримуючи таку позицію, водночас зауважимо, що не зовсім зрозумілі 

погляди вченої щодо природи системи законодавства, оскільки остання на її 

думку належить до числа систем, свідомо створених людьми [86, с. 19, 21]. Так чи 

інакше, законодавство є частиною права, одним із його виявів, про що буде 

сказано далі, як і його системи, а отже, законодавству, як і праву в цілому, також 

притаманні якості об’єктивного явища.  

У зв’язку з наведеним постає питання: є об’єктивність права лише 
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припущенням, гіпотезою, чи вже сама ідея про це орієнтує на вихід із певних 

канонізованих у науці постулатів? Щоб отримати аргументовану відповідь, 

необхідно проаналізувати існуючі в літературі визначення термінів «презумпція», 

«гіпотеза», «припущення», простежити їх зв’язок із поняттям об’єктивності права. 

Так, презумпція (від лат. praesumptio – припущення, очікування) – це таке 

припущення, що визнається істинним, доки не буде доведено зворотне [28, c. 566]. 

За значенням термін «презумпція» схожий, майже ідентичний, з поняттям 

«гіпотеза». Остання (від лат. hypothesis – підстава, припущення) є науковим 

положенням, висновком, що пояснює певні явища дійсності на підставі 

припущення [26, с. 183]. У наукових дослідженнях, незалежно від їх галузей, 

застосовується термін «гіпотеза», що за змістом означає припущення. Астрономи, 

спираючись на математичні розрахунки та моделювання, висувають гіпотезу про 

наявність у Сонячній системі невідомої на сьогодні планети чи іншого космічного 

тіла. Як інструмент пізнавальної діяльності гіпотеза використовується в 

суспільних науках, у тому числі юридичній, зокрема в теорії права і держави.  

З теоретичної точки зору презумпції – це гіпотези, засновані на оцінці 

чи уявленнях щодо сприйнятих суб’єктом пізнання фактів як можливо існуючих 

в реальності (природних, політичних, економічних, культурологічних, 

демографічних), так і сформульованих цим суб’єктом в якості певних наукових 

припущень (ідеї, теорії, доктрини). Використовують такі гіпотези на початку 

пізнання як первинну базову аргументацію істинності тих чи інших припущень, 

а в перспективі – для остаточного підтвердження їх істинності, наукової теорії, 

беззаперечного факту або, навпаки, доведення безпідставності або хибності такої 

гіпотези.  

До речі, свого часу проф. Н. Коркунов висловив цікаві міркування щодо 

призначення наукових гіпотез у правознавстві в контексті природного права, до 

якого він ставився лише як до теоретичної гіпотези та з великим сумнівом. 

Ця гіпотеза, зазначав учений, виходить з припущення про існування такого 

явища, буття якого емпірично не може бути доведене. Такі гіпотези існують у 

науках природознавства, наприклад, гіпотеза ефіру. Однак і гіпотези цього роду, 
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хоч і не допускають прямої експериментально-дослідної перевірки, не повинні 

суперечити даним експерименту, не повинні призводити до висновків, які не 

узгоджені з даними безпосереднього спостереження. Тільки за цієї умови така 

гіпотеза може бути сприйнята як наукова. Якщо з’ясується, що нове вчення про 

природне право неминуче призводить до заперечення позитивного права, 

існування якого є факт беззаперечний, то вчення це (про природне право. – Є.Є.) 

має бути визнане нікчемною гіпотезою» [109, c. 124]. Наведені судження вченого 

важливі для подальших роздумів щодо з’ясування проблеми природного права.  

У всякому разі постає питання, а якою експериментально-дослідною 

перевіркою можна довести, що законодавство, яке називають правом, це і є те 

саме справжнє право? Навколо цього серед учених-юристів давно точиться гостра 

дискусія, а сумнівів «чому так?» не стає менше. Так, під час обговорення 

підручника з філософії права проф. Л. Мамут не випадково запитав, «чому 

законодавство називаємо правом?» [110, c. 17]. І він мав рацію, адже на цей час 

ніхто не надав беззаперечних доказів того, що все, що містить законодавство, 

можна віднести до права. Законодавство зрештою лише гіпотетично можна 

вважати правом, про що вже згадувалося раніше. Як зазначає І. Тімуш, 

«незалежно від світоглядних, політичних, релігійних, моральних чи інших 

орієнтирів дослідника, він так чи інакше стикається з проблемою вибору… при 

визначенні власної методологічної спрямованості» [111, с. 51].  

Повертаючись до поняття наукової гіпотези в юриспруденції, погодимось, 

що наведене вище її значення не тотожне з поняттям гіпотеза як елементом 

структури правової норми, хоча у його основу також покладено припущення. 

Зокрема, це стосується кількості елементів цієї структури, яка залежить від 

функціонального призначення правових норм, (двоелементна, трьохелементна 

тощо). Зрозуміло, що кожен окремо взятий елемент (гіпотеза, диспозиція 

і санкція) є доведеним фактом і це об’єктивна якість норм права, з якою 

змушений рахуватися законодавець у процесі підготовки проектів правових актів.  

У юридичній науці та правозастосовній практиці, крім категорії «гіпотеза», 

застосовується термін «презумпція», який має історію, що починається 
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зі звичаєвого, дописемного права стародавнього світу, задовго до появи 

римського права, в якому правові презумпції набули нової якості, створювались 

й активно використовувались у вигляді чітких формул-припущень [112 c. 98]. 

Безперечно, якщо категорія «презумпція» є визнаною й застосовується у правовій 

системі суспільства, то, на відміну від цього, термін у чинному законодавстві не 

використовується, незважаючи, як підкреслював проф. В. Бабаєв, на його досить 

важливе наукове і практичне значення у правовому регулюванні відповідних 

суспільних відносин [113, c. 5‒7].  

Яскравим прикладом цього в юридичній науці є оновлена теорія 

юридичного процесу, її становлення та розвиток. Так, ще у 60-70-х роках 

минулого століття проф. В. Горшеньов сформулював ідею широкого розуміння 

юридичного процесу. Останній, на його думку, не обмежується лише цивільним, 

кримінальним й адміністративним процесами, а охоплює всі реально існуючі 

організаційно-правові форми діяльності органів публічної влади, а також 

застосування норм інших галузей матеріального права [114, c. 16‒36; 

115, с. 110‒127].  

Спочатку така ідея як гіпотеза в науковій літературі викликала 

неоднозначне ставлення, при цьому більш критичного спрямування. Таке 

«просте» розширення поняття процесуальної форми, що охопить усі існуючі види 

юридичних процедур, на переконання проф. С. Алексєєва, призведе до його 

збіднення, до вивітрювання з нього того багатого змісту, який вклали 

в розглядуване поняття законодавство, юридична практика, правова традиція 

[88, c. 123]. Ще категоричніше проти запропонованої проф. В. Горшеньовим 

конструкції висловилась проф. Н. Чечіна, вважаючи її абсолютно 

безперспективною й такою, що може завдати значної шкоди законності, зокрема 

здійсненню правосуддя й належному захисту прав і законних інтересів громадян 

[116, с. 114]. 

Проте вся ця критика мала місце доти, доки ідеї нового розуміння 

юридичного процесу не мали широкої підтримки в наукових колах. Пізніше, 

завдяки цим ідеям, була розроблена й науково обґрунтована концепція 
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юридичного процесу, яка охопила усі правові форми організації роботи органів 

публічної влади. На її основі значно посилювались демократичні й правові засади 

діяльності як органів публічної влади, так недержавних організацій. 

Таким чином, ученому вдалося переконати юридичну спільноту в науково-

теоретичній і прикладній цінності нового підходу у вирішенні актуальних 

проблем правового регулювання суспільних відносин в адміністративній, 

законодавчій, судовій та інших сферах, де здійснюються владні повноваження 

державних органів і органів місцевого самоврядування. Сьогодні без будь-якого 

сумніву можна стверджувати про наявність у правовій науці теорії юридичного 

процесу, для якої є характерною власна структура, система категорій, специфіка, 

та яка має належне місце в системі наукових теорій правознавства [117; 118; 119]. 

За порівняно короткий період її наукові здобутки сприяли розробці численних 

законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів з питань правової 

регламентації роботи парламенту, у тому числі законодавчого процесу, 

здійснення ним установчих і контрольних повноважень, а також порядку 

діяльності уряду, судів, інших державних органів та органів місцевого 

самоврядування, спрямовуючи їх діяльність до верховенства права і законності 

[120, с. 107].  

Звичайно, на цьому теорія юридичного процесу не завершилася ‒ була 

потреба в подальшому її розвитку. Зокрема, з’ясувалося, що із юридичного 

процесу непомітно «випала» така важлива його ланка, як введення закону в дію, 

що негативно впливало на ефективність у правовому регулюванні суспільних 

відносин у державі, на що цілком слушно вказує М. Теплюк [121, с. 7‒19]. 

У будь-якій науці, як відомо, все пізнання спочатку будується на гіпотезі, 

припущені чогось, так само як вирішення конкретних практичних завдань 

соціально-економічного розвитку країни ‒ з визначення необхідності прийняття 

нових законів і забезпечення ефективності їх реалізації. Проте, щоб 

сформулювати наукову гіпотезу та перевірити її, вказує відомий французький 

учений-юрист Р. Леже, «необхідно досягти належного рівня правової культури» 

[122, c. 288]. З наукової точки зору це означає правильність вибору методів 
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дослідження та їх застосування у з’ясуванні поставленої проблеми. Втім, 

у правовій науці при дослідженні тих чи інших проблем права часто стають на 

шлях апріорних тверджень, не відповідаючи на запитання: «до якого «класу» чи 

«типу» явищ належить право?»  

Спробуємо відповісти на них, звернувши увагу на сформульоване 

в науковій літературі твердження про те, що будь-яка неясність і дискусія (курсив 

мій. – Є.Є.) у сфері ключових, фундаментальних питань праворозуміння має 

трактуватися лише як прояв незнання або суто суб’єктивного нерозуміння нами 

об’єктивного, істинного, справжнього правового змісту. Понятійна 

«незавершеність», суперечливість, дискусійність – не більше ніж наслідок 

недостатності знань, браку відповідної інформації. За наявності ж достатньої 

й чіткої інформації про справжнє право й за відсутності зловмисного умислу, 

невизначеність, суперечливість тощо, безумовно, повинні зникнути [41, c. 124].  

Із такими міркуваннями не можна погодитись, оскільки, як писав класик 

літератури, вони більше нагадують те, що логічний висновок переростає іноді 

в надто сильне почуття, яке охоплює всю істоту і яке досить важко витравити або 

переробити [123, c. 42]. Складається враження, що це стало головною причиною 

існування в правознавстві дискусій щодо праворозуміння. Також невідомо, до 

кого звертається автор: до тих, хто тільки починає вивчати право й намагається 

самостійно розібратися в його природі, властивостях, функціях, чи до тих, хто 

висловлює інші погляди на ці питання або дотримується іншої точки зору? При 

цьому важко пояснити і надто емоційні пасажі автора, якими підмінюється 

аргументація щодо заперечення об’єктивності права, яка зводиться до якоїсь 

незрозумілої суб’єктивності «та привнесеного чогось із зовні» (а ким і що саме? – 

Є.Є.), що «має зникнути» (куди? – Є.Є.), якщо при цьому буде «відсутнім 

зловмисний умисел» (що мається на увазі? – Є.Є.). На все це відповіді відсутні. 

Цілком слушним з огляду на наведене є зауваження Х. Харта, що «глибоке 

непорозуміння (курсив мій. – Є.Є.), через яке це питання («що є право?» – Є.Є.) 

усе ще актуально, не є наслідком неосвіченості, забудькуватості або 

неспроможності розпізнати явища, яких зазвичай стосується слово «право» 
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[4, с. 13]. Із цією думкою не можна не погодитися, враховуючи, що вона 

спростовує наведені вище судження та сумніви з тих самих питань.  

Зауважимо, що використані А. Бережновим деякі терміни позбавлені 

понятійної визначеності, зокрема, що означає словосполучення «справжнє 

право»? Було б логічним припустити, що окрім «справжнього права» існує 

й «несправжнє право» (але ж «право!». – Є. Є.). Ймовірно, до останнього 

належать поширені в літературі й в побуті словосполучення «телефонне право», 

«тіньове право», «правовий нігілізм», «правовий песимізм», «правове свавілля», 

«тіньова юстиція» тощо, що виявляються поза правовою сферою, по суті не 

маючи нічого спільного з правом.  

Так, «несправжнє право», зокрема так зване тіньове чи телефонне, на наш 

погляд, має місце, коли суб’єкти правовідносин не узгоджують свою поведінку 

з вимогами права (законів), а зловживають ним. Наприклад: посадові особи 

використовують надані законом повноваження в особистих і приватних інтересах, 

суд приймає завідомо неправосудне рішення, особа свідомо укладає договір або 

здійснює право власності, маючи на меті порушення прав і законних інтересів 

інших осіб тощо. Таке «несправжнє право» перешкоджає правильному 

сприйняттю справжніх правових цінностей, деформує правосвідомість 

і дезорієнтує суб’єктів правовідносин у виборі правових засобів реалізації 

належних їм прав і свобод.  

Насправді сутність «несправжнього права» є показником протиправних 

явищ, таких як корупція, зловживання владою, посадовими повноваженнями 

тощо, що спрямовані на ігнорування вимог права як цінності суспільства. Тому та 

легкість, з якою в науковий обіг і життєвий побут введено зазначену 

термінологію, насправді є серйозною вадою на шляху подолання нігілістичного, 

нерідко зухвалого ставлення до права, у тому числі до прав і свобод учасників 

правовідносин, формування в кожного з них належної правової культури та 

усвідомленої поваги до права.  

Крім наведеного щодо наукових гіпотез, у правовій системі застосовуються 

також і правові презумпції, що виконують функції принципів права. Наприклад, 
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презумпція невинуватості діє як принцип гуманізму, справедливості, рівності; 

у випадку відсутності певних фактичних елементів правовідносин, яких 

не вистачає для їх повного впорядкування і прийняття відповідного рішення, їх 

роль виконує, наприклад, презумпція проголошення громадянина безвісно 

відсутнім або померлим. Такі презумпції закріплюються в законах або 

виявляються через тлумачення їх відповідних положень, є індуктивним 

умовиводом, тобто узагальненим висновком із безлічі окремих випадків, що 

існують у правовій реальності та підтверджені попередньою правозастосовною 

практикою. При цьому правильно зазначається, що основними передумовами 

наявності презумпції є взаємозв’язок явищ у світі, повторність життєвих ситуацій, 

а також їх рух, розвиток і відображення в логіці мислення [124, c. 13].  

У зв’язку з цим можна погодитись з визначенням поняття правової 

презумпції як закріпленого в нормі права (закону) ймовірного висновку щодо 

факту, сприйнятого судом без процедури його доказування в разі встановлення 

зв’язаного з ним факту (факту-підстави – Є.Є.) і неспростовністю через 

доказування іншого факту [125, с. 25‒26]. Так, презумпція істинності будь-якого 

рішення (вироку) суду, що набуло законної сили і є обов’язковим до виконання 

(частина 5 статті 124 Конституції України), існує доти, доки в установленому 

процесуальним законом порядку таке рішення не буде скасовано. Презумпція 

невинуватості особи, що підозрюється у скоєнні злочину, діє доти, доки її вина 

не буде доведена й установлена судом (стаття 62 Конституції України). 

Презумпція конституційності закону означає, що чинний закон є конституційним 

і діє в державі доти, доки інше не визначено рішенням органу конституційної 

юрисдикції (стаття 152 Конституції України). На презумпції засновані так звані 

правові фікції, наприклад: визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення померлою (стаття 46 Цивільного кодексу України, глава чотири 

Цивільного процесуального кодексу України), надання неповнолітній особі 

цивільної дієздатності (статті 34, 35 Цивільного кодексу України, глава три 

Цивільного процесуального кодексу України).  

Застосування тієї чи іншої презумпції судом, іншими державними органами 
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тягне за собою важливі правові наслідки. Так, у кримінальному процесі особа 

визнається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вина не буде встановлена 

судом, з приводу чого суд виносить обвинувальний вирок. У цивільному 

та сімейному праві оголошення особи померлою тягне зміни в майнових 

правовідносинах (відкриття спадщини, набуття права власності на спадкове 

майно одночасно з обов’язком з виплати боргів спадкодавця кредиторам тощо) 

та особистих немайнових відносинах (припинення шлюбу, вирішення питань, 

пов’язаних із вихованням і проживанням неповнолітніх дітей, зміна прізвища 

особи тощо). У будь-якій галузі системи права існують галузеві правові 

презумпції, кожна з яких відіграє специфічну функцію й виражає особливості 

предмета правового регулювання. Погоджуючись із наведеним вище поняттям 

правової презумпції, водночас зазначимо, що презумпції, як і фікції, – це свого 

роду зв’я́зки (рос. «свя́зки») в нормативно-правовому матеріалі, які забезпечують 

оптимальне функціонування правової системи держави [126, c. 52].  

Отже, презумпції, як гіпотези і припущення, є досить поширеним явищем 

і використовуються в найрізноманітніших галузях сучасної науки та практики 

(експериментах) – астрономії, генетиці, біології, фізиці, хімії тощо, у тому числі 

в суспільних, зокрема філософії, політології, юриспруденції. Деякі вчені 

вважають, що презумпція має розглядатися як явище лише правової сфери 

[124, c. 20]. Така позиція, на нашу думку, не відповідає реальності, оскільки 

презумпції є певними економічними, політичними, соціальними, державно-

правовими припущеннями чи гіпотезами щодо досліджуваного наукою явища 

природи, тому обмеження презумпції суто правовою сферою, що намагаються 

довести в такому разі, не має під собою підстав. Пояснимо це на прикладах 

з історичного розвитку суспільства та наук про право і державу.  

Так свого часу основоположники марксизму висунули ідеї поступового 

відмирання держави на відповідному етапі розвитку суспільства. Конспектуючи 

книгу Генрі Мейна «Лекції з давньої історії інститутів» К. Маркс зазначив, що 

держава виникла тільки на певному етапі розвитку суспільства, вона знову зникає, 

як тільки суспільство досягне відповідного рівня. Розвиваючи цю думку, 
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Ф. Енгельс писав, що як тільки суспільство досягне такого рівня розвитку 

(передусім економічного), то зникне потреба в державі, оскільки, «на місце 

управління особами стає управління речами та керівництво виробничими 

процесами. Держава «не відміняється», вона «відмирає» [127, c. 292]. На основі 

цього ним сформульовано принциповий висновок, про те що «держава існує 

не одвічно». Були суспільства, які обходились без неї та гадки не мали, що таке 

держава і державна влада. На певній сходинці економічного розвитку, 

що неодмінно було пов’язано з поділом суспільства на класи, держава стала 

необхідністю. Зараз ми швидко наближаємось до такого ступеня розвитку 

виробництва, на якому існування цих класів не лише втрачає необхідність, а стає 

прямою перешкодою виробництву. Класи зникнуть так само неминуче, 

як неминуче вони в минулому з’явилися. Із зникненням класів неминуче зникне 

держава. Суспільство, яке по-новому організує виробництво на основі вільної 

і рівної асоціації виробників, відправить всю державну машину туди, де буде тоді 

її справжнє місце: в музей старовини, поряд з прядкою й бронзовою сокирою» 

[128, c. 173] (курсив мій – Є.Є.). За таким прогнозом державу в історичному 

розвитку людства очікує очевидна безперспективність, «тиха, поступова і 

неминуча смерть».  

Можна по-різному ставитись до наведених висновків марксизму: вважати 

їх гіпотезою (припущенням) у вченні про державу чи різновидом соціальних 

утопій тощо. Проте не можна обійти й не врахувати того практично-життєвого 

досвіду людства, якого воно набувало за свою тривалу історію розвитку. Цей 

історичний досвід розвитку права і держави є тією реальністю, в якій відповідне 

суспільство існувало й розвивалося.  

Тому й у новітній історії спостерігається непримиренна боротьба народів 

за здійснення належного їм права на створення власної держави, яка самостійно, 

без втручання інших держав та організацій вирішувала б питання щодо 

забезпечення недоторканності її кордонів і територіальної цілісності, гарантувала 

безпеку життя й проживання в ній людей, зберігала історичні традиції народу, 

сприяла розвитку національної культури, організовувала реалізацію спільних 
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інтересів, відстоювала б свою незалежність у відносинах з іноземними державами 

та міжнародними організаціями.  

У зв’язку з цим наголошується, що в сучасному світі люди, які зневажливо 

дивляться на свою власну державу, не підтримують і не захищають її, активно не 

працюють над зміцненням її демократично-правових засад, ризикують втягнути 

себе і суспільство в стан хаосу і свавілля [129, c. 37]. 

Отже, правові форми життя людей безпосередньо з природи зрозуміти і 

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», тому вона 

виступає як більш певна 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.  

Як і будь-яка теоретична проблема об’єктивність права, з одного боку, 

визнається як така, що відповідає справжньому стану права, з іншого ‒ за різних 

мотивів сама ідея про це не сприймається й зазнає гострої критики. Вважаємо 

таку ситуацію цілком нормальною, яка і повинна бути в юридичній науці, тим 

більше, що будь-яка доказова критика стимулює пошук більш вагомих 

аргументів, нових доказів на підтвердження займаної позиції.  

Так, припущення належності права до сфери ідеального як «особливої 

об’єктивності», що характеризується незалежністю від індивіда з його тілом 

і «душею», вимагає перш за все відмежування від об’єктивності одиничних речей, 

що чуттєво сприймаються індивідом. 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», котру індивід має засвоювати як відмінну від нього самого 

і від його мозку, особливу, в собі строго організовану «дійсність».  

Враховуючи висновок щодо основних рис права, які можуть бути названі 
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з доктринальних інтерпретацій різних типів праворозуміння, який нами зроблено 

в попередньому підрозділі (реальність права як суспільного феномена 

та наявного факту нашого буття; необхідність, що втілює неможливість 

за відсутності права функціонування, розвитку та взаємодії держави, суспільства 

та людини в напрямі визнаних у світі соціально-правових стандартів життя; 

незалежність від свідомої волі суб’єктів суспільних відносин та непідвладність 

їх вільному розсуду і свавіллю), сформулюємо авторське визначення поняття 

об’єктивності права.  

Отже, об’єктивність права – це 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. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проблема об’єктивності права не нова для дослідників права, до неї 

людська думка зверталася з давніх часів, однак і досі немає її задовільного 

вирішення, вона все ще залишається доволі дискусійною й набуває особливої 

актуальності у зв’язку з визнанням в суспільстві верховенства права та 

формуванням правової держави. 

Вирішення всіх питань, що є предметом теорії права і певною мірою 

предмета теорії держави, у тому числі й проблеми об’єктивності права, залежить 

від розуміння права, його природи. У вирішенні цього завдання першочергова 

роль належить методології дослідження права і держави, що за певних умов 

спроможна вивести розвиток юридичної науки на новий рівень. Невпевненість в 

можливостях методології дослідження хоча і зумовила певне скептичне ставлення 

науковців до подальшого пізнання права, втім стимулювала нові методологічні 

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

актуалізувала теоретичні дослідження в аспекті його об’єктивності. 
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2. Історія правової думки відзначається багатоманітністю теоретичного 

обґрунтування й трактування походження та природи права, широким спектром 

правових теорій. Право розглядається або як надане 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 виявах людини, тобто 

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

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

Найбільш популярними в правознавстві, залишаються світські 

позитивістські й природно правові теорії, а дискусія між прибічниками 

«широкого» і «вузько-нормативного» розуміння права триває не одне десятиліття.  

3. Зважаючи на відсутність загальновизнаної дефініції права, яку поділяли б 

усі, висловлюється думка, що перспективний шлях теорії права полягає в 

інтеграції різних напрямів. При цьому вона повинна відбутися не в пошуках 

єдиного визначення поняття права, а у виявленні ролі й місця кожного наукового 

підходу, ідеї, теорії, доктрини. Різноманітні уявлення щодо права, повинні мати у 

спільний «знаменник», яким має бути однозначне сприйняття та розуміння такого 

явища як право.  

Методологічно має бути розроблене загальне поняття права, яке за логікою 

мислення охопить як природне, так і позитивне право, а застосування терміна 

«право» передбачатиме вкладення в нього єдиного смислу. Передусім ідеться про 

такі найважливіші якості права як об’єктивність, сутність, зміст, форму, 

структуру, функції. 

4. Про об’єктивність права зазвичай мова йде в контексті загального 

розуміння права, визначення його природи й наукового поняття, а той чи інший 

тип праворозуміння залежить від того, яку методологію дослідження обирає 

дослідник. Тому, вирішення проблеми об’єктивності права залежить від того, 

якими шляхами, якими методами підходити до її вирішення, що передбачає 

передусім з’ясування значення терміну «об’єктивність» і визначення того, що 

розуміється під поняттям «право». 
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5. Проблема об’єктивності права хоча і має давню історію, проте в якості 

самостійного предмета науковцями практично не досліджена, її вивчення має 

фрагментарний характер, який 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. 

6. Основна функція методу – внутрішня організація й регулювання процесу 

пізнання або практичного перетворення того чи іншого об’єкта. Тому метод (в тій 

чи іншій своїй формі) зводиться до сукупності певних правил, прийомів, способів, 

норм пізнання та діяльності. Будучи детермінованим своїм предметом (об’єктом), 

метод, однак, не є чисто об’єктивним феноменом, як, втім, не є він і чисто 

суб’єктивним утворенням. 

У сучасній науці застосовується багаторівнева концепція методологічного 

знання (основні групи методів за ступенем спільності й широти застосування: 

філософські, загальнонаукові, спеціальнонаукові, дисциплінарні, 

міждисциплінарного дослідження), а отже, методологія не може бути зведена до 

якогось одного, навіть «дуже важливого методу».  

7. Багатоманітність трактувань права не привела до суттєвих зрушень у 

пізнанні його природи. Нові теорії мало чого додають до результатів юридичної 

науки ХІХ-ХХ століть, що породжує скептичне ставлення до можливості 

вироблення єдиного праворозуміння та єдиного поняття права. Разом з тим така 

обставина стимулює нові методологічні підходи до вивчення права, пізнання 

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

об’єктивності.  

8. Застосування будь-якої методології наукового дослідження перш за все 

потребує відповіді на запитання, з чого необхідно починати дослідження 

проблеми, незалежно від того про яке право йдеться: природне чи позитивне, 

публічне чи приватне, об’єктивне чи суб’єктивне тощо. Отже, необхідно прагнути 
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до розроблення якщо не загального поняття права, що задовольняло б 

багатоманітні потреби сучасного суспільства, фізичних та юридичних осіб, то 

хоча б наблизитись до розв’язання цієї проблеми, прийнятного уявлення про 

право та визначення його належного місця в суспільстві. Чітке уявлення про те, 

що таке право, які його форми чи джерела, що слід розглядати як «правове», а що 

таким не є, має неперехідне й важко переоцінене значення як для правотворчої, 

так і особливо для правозастосовної діяльності 

9. Право, як суспільне явище, пов’язане з регулюванням поведінки людей, 

не може ігнорувати складову суб’єктивності, яку містить в собі ця поведінка, що 

ускладнює його розуміння як об’єктивно існуючого суспільного явища. Даною 

обставиною зумовлюється необхідність розгляду філософської категорії 

«об’єктивність» у контексті праворозуміння.  

Єдності поглядів щодо інтерпретації об’єктивності права немає, а аналіз 

наукової літератури виводе на проблему доктринальної інтерпретації права та 

з’ясування його справжньої природи, розуміння права з точки зору його 

об’єктивного чи суб’єктивного існування. 

10. В радянській правовій науці відзначалися такі доктринальні підходи до 

розуміння права: як знаряддя диктатури пролетаріату, як порядку суспільних 

відносин, мінова концепція права, психологічна концепція класового права, 

концепція права як форми суспільної свідомості, концепція «соціалістичного 

права», яку відносять до позитивістського типу розуміння права оскільки існуючі 

в ній «широкий» і «вузький» підходи до його трактування так або інакше 

ототожнювали право і закон. З точки зору розрізнення права і закону, була 

сформульована лібертарна концепцію права.  

У сучасному праворозумінні відзначають: модернізований нормативістсько-

етатиський підхід, традиційне соціологічне правознавство і нетрадиційне, 

постнекласичне, лібертарно-юридичну концепцію права, своєрідну 

«соціократичну» правову концепцію. Широко використовується також сучасними 

авторами ідея природного права.  
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На думку деяких науковців перспективу має інтегральний тип 

праворозуміння (інтегративна юриспруденція), що розробляється з метою 

«синтезу багатоаспектного пізнання й розуміння права».  

Стосовно феномена дуалізму в праворозумінні цікаву доктринальну його 

інтерпретацію пропонує П. Оль вважаючи, що специфіка праворозуміння в 

рамках різних політико-правових поглядів зводиться в кінцевому рахунку до 

дуалізму двох начал – природного (тобто незалежного від людського 

волеустановлення) і неприродного (встановленого людиною).  

11. В усіх без винятку теоріях і типах праворозуміння право пов’язується 

з нормами поведінки людей, а тому воно повинно розглядатися як одне з явищ 

культури. 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. Отже, проблема 

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

національне, міжнародне, природне, позитивне, приватне, публічне, галузеве, 

суб’єктне тощо), має вирішуватися зважаючи на його місце в суспільстві поряд із 

мораллю, звичаями, корпоративними, релігійними нормами та іншими 

регуляторами суспільних відносин, його взаємовідношення з державою, 

взаємодією з економікою, політикою, іншими сферами культури.  

12. Право не привнесене в суспільство зовні, як і не нав’язане йому кимось, 

а формувалося одночасно зі становленням суспільства, розвитком цивілізації. 

Адже 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 з основ 

формування та розвитку громадянського суспільства, в якому право мало б 

функціонувати як втілення загальнолюдських цінностей соціальної свободи, 

справедливості, рівності. Саме трактування права як «соціальної реальності» є 

найбільш поширеним і домінуючим у сучасній теорії права. 

Право як суспільне явище є продуктом діяльності людей, що містить 

складову суб’єктивності, а це значно ускладнює розуміння об’єктивності права. 
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Цим обумовлюється потреба у використанні філософської категорії 

«об’єктивність» по відношенню до культури, яка «протистоїть індивіду як 

ієрархічно організована система загальних норм, що детермінують його діяльність 

і визначають його поведінку та мислення в конкретних ситуаціях. З обмеженнями, 

що диктуються цими нормами, індивід з дитинства змушений рахуватися як з 

чимось цілком незалежним від його бажань і свідомої волі – як із чимось цілком 

об’єктивним. У такому сенсі культура виступає як об’єктивна реальність». 

13. Особлива «об’єктивність» права (тобто незалежність від свідомості й 

волі окремої особи) суттєво відрізняється від об’єктивності природно-правової. 

Вона створена самими людьми – істотами, які мають свідомість і волю, 

«мислення», та 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», та 

надалі керується ними в кожному конкретному випадку ‒ ці «загальні норми» 

набувають для нього значення «апріорних» ‒ наперед заданих ‒ форм його 

власної життєдіяльності. 

14. У будь-якій науці пізнання спочатку будується на гіпотезі, припущені 

чогось, так само як вирішення конкретних практичних завдань соціально-

економічного розвитку країни ‒ з визначення необхідності прийняття нових 

законів і забезпечення ефективності їх реалізації. 

Припущення належності права до сфери ідеального як «особливої 

об’єктивності», що характеризується незалежністю від індивіда з його тілом 

і «душею», вимагає перш за все відмежування від об’єктивності одиничних речей, 

що чуттєво сприймаються індивідом. 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», котру індивід має засвоювати як відмінну від нього самого 

і від його мозку, особливу, в собі строго організовану «дійсність».  
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15. Враховуючи висновок щодо основних рис права, які можуть бути 

названі з доктринальних інтерпретацій різних типів праворозуміння (реальність 

права як суспільного феномена та наявного факту нашого буття; необхідність, що 

втілює неможливість за відсутності права функціонування, розвитку та взаємодії 

держави, суспільства та людини в напрямі визнаних у світі соціально-правових 

стандартів життя; незалежність від свідомої волі суб’єктів суспільних відносин та 

непідвладність їх вільному розсуду і свавіллю), «об’єктивність права» треба 

розуміти як 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. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВО І ДЕРЖАВА: ОБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ  

 

2.1 Державорозуміння в контексті об’єктивності права  

 

Питання щодо правильного розуміння держави є таким складним і давнім, 

як і сама реально існуюча держава. Складність і багатогранність держави як 

явища і поняття, підкреслюється в науковій літературі, обумовлена, з одного боку 

‒ суб’єктивністю його сприйняття різними авторами, а з іншого – об’єктивною 

можливістю, навіть неминучістю багатоваріантного його розуміння й не менш 

різноманітного трактування. Проф. М. Марченко зазначає, що впродовж усієї 

історії цивілізованого людства стояли перед ним питання про те, що являє собою 

держава, яка її природа та призначення в життєдіяльності суспільства 

[130, с. 153‒156]. У зв’язку з цим О. Зайчук відзначає, що різноманіття поглядів 

на державу обумовлене тим, що держава – це надзвичайно складне, історично 

мінливе явище. Пізнання якостей і ознак держави залежить від постійної зміни 

економічних, соціальних, класових, духовних, релігійних, національних та інших 

факторів, що визначають її сутність і зміст [62, с. 59‒60].  

Державність як один із реальних фактів соціального буття, вказує Л. Мамут, 

є породженням природно-історичного розвитку, надто складним і багатовимірним 

об’єктом [131, с. 99].  

Отже, немає нічого дивного в тому, що практично ті самі проблемні 

питання теорії держави і в новітній період історії людства є предметом 

прискіпливої уваги не тільки вчених-юристів, філософів, економістів, політологів, 

а й політичних партій і народних рухів. [132, c. 113; 78, с. 58]. У той же час 

розробці теоретичних проблем держави в юридичній науці, на відміну від 

досліджень права, приділяється значно менше уваги, що негативно впливає на 

вирішення практичних завдань у державному будівництві, у тому числі, України. 

Не можна не враховувати, що теорія держави як суспільна наука зазнала такої 

деформації від заідеологізованості, що практично потрібно все починати 
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з «чистого аркуша», спираючись на накопичений людством досвід, учення, ідеї 

та принципи державотворення.  

Значний внесок у розробку теоретичних аспектів держави, зокрема її 

поняття, соціальної природи, форм правління, функцій, належить видатному 

мислителю Стародавньої Греції Арістотелю, ідеї якого мали величезний вплив на 

подальший розвиток державорозуміння. Його загальне уявлення про державу як 

єдину цивільну громаду (організацію), політичну спільноту міцно, глибоко 

й надовго закріпилося в європейському політичному менталітеті.  

У мислителя виявилося чимало послідовників, одним із яких був видатний 

римський оратор, політик і юрист Цицерон. У діалогах «Про державу» Цицерон 

стверджував, що «держава (res publica) – це надбання народу (res populus), 

об’єднання багатьох людей, зв’язаних між собою згодою в питаннях права 

і спільністю інтересів» [133, с. 220]. У наведеному формулюванні не випадково 

увага акцентується на двох елементах – народ і право, що, з нашої точки зору, є 

головним і принциповим у визначенні сутності держави. Пізніше багатьма 

вченими ці ідеї були покладені в основу розуміння держави як тотожності народу 

[134, с. 162]. Вони не зникли в небуття, а навіть мали значний вплив на всі 

подальші періоди розвитку державознавства.  

Не втратили вони актуальності й у третьому тисячолітті, незважаючи на 

зміни у світогляді, ідеології і теоретичних інтерпретаціях поняття держави [131; 

135; 136]. Разом з тим із них нерідко випадало найважливіше – народ і право, що 

зрозуміло, відповідало соціально-економічним і політичним процесам, 

які відбувалися (і відбуваються сьогодні) у світі та на національному політико-

правовому рівні.  

Насправді, питання державорозуміння не таке просте, як може здаватися на 

перший погляд. З теоретичної точки зору його з’ясування є не менш складним, 

ніж проблема праворозуміння. При цьому сама характеристика держави залежить 

від того, як вона фактично відображається у свідомості різних соціальних 

і політичних верств суспільства (класів, об’єднань громадян, громадських рухів). 

Свого часу класик літератури М. Салтиков-Щедрін досить влучно зауважив, що 
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са́ме являє собою держава як така у свідомості представників різних прошарків 

суспільства. З’ясувалося, що у них повністю відсутня прозорість, а натомність неї 

існує безлад, плутанина і смута, а «плутанина в поняттях, ‒ резонно наголошував 

письменник, ‒ призводить до плутанини в житті» [137, с. 432]. Слушна думка, 

і, незважаючи на час, коли була висловлена, вона залишається не менш 

актуальною й сьогодні, адже стосується сучасного розуміння й реального 

сприйняття Української держави. 

Аналізуючи теоретичні конструкції щодо поняття держави, знаний 

німецький учений Г. Єллінек звертав увагу на те, що юридичне пізнання держави 

має бути пов’язано з результатами її пізнання як реального явища 

[134, с. 183, 192‒193].  

У літературі не без підстав наголошується, що справжнє суспільне зло ‒ 

це створення уявлень про державу як про «зло», втілене в масову свідомість. 

Тому в ідеології, що хоча б незначною мірою пронизана духом антидержавності, 

наприклад, анархізмі, немає жодної надії бути інтегрованою й такою, що об’єднає 

всю країну, все державно-організоване суспільство [129, c. 35]. У зв’язку з цим 

конструктивна позиція з цієї проблеми сформульована вченими Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України в Концепції удосконалення 

інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським 

суспільством та особою в Україні. У ній ідеться про надзвичайно важливу для 

українського суспільства проблему, яка полягає в тому, що «боротьбу з 

державою та процесами регуляції дехто трактує як боротьбу проти 

тоталітаризму та антидемократичних методів соціального та політичного 

управління» (курсив мій. – Є.Є.). Результатом цієї боротьби, на думку лібералів, 

повинно було б стати створення в Україні розгалуженого та добре 

структурованого громадянського суспільства як мікросоціальної демократичної 

практики. Знищення тотального диктату держави, як вважалося, зможе дати 

новий історичний імпульс країні, застійні явища в якій починали серйозно 

загрожувати її статусу європейської держави». Насправді ж, підкреслюється 

вченими, «в цих умовах знищувалося галузеве та загальне централізоване 
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планування… Саме таким є наше вчорашнє минуле» [138, с. 26]. 

Ставлення до держави, її «негативної» ролі в українському суспільстві 

зумовлене відсутністю усвідомленого сприйняття держави як суспільної цінності. 

Це дає підстави стверджувати, що утворення власної суверенної і незалежної 

держави є одним із найважливіших і знакових досягнень народів у реалізації 

свого споконвічного права на національне самовизначення. У багатовіковій історії 

людства, у тому числі сучасного періоду, цьому є достатньо підтверджень, про що 

буде сказано далі. 

У великій кількості наукових джерел з державознавства є перелік основних 

ознак або атрибутів держави, ретельний їх опис. При цьому значна, якщо не 

основна увага, приділяється публічній владі як офіційному виразнику держави, 

необхідному для професійного вирішення загальних справ, що випливають із 

природи будь-якого суспільства [139, c. 120]. Водночас висловлюється 

застереження щодо важливості не допустити до формування помилкового 

стереотипу в розумінні держави як самої лише сукупності установ публічної 

влади, адміністративного апарату, відокремленого від людей і суспільства, як 

лише примусового механізму держави [140, c. 94].  

Втім, як у науковій літературі, так і на побутовому рівні, державу нерідко 

ототожнюють з органами публічної влади, оскільки вважається, що ніби в них 

вона уособлюється як реальне явище. Так, Г. Вільямінов пише, що держава – це 

державна влада в поєднанні з підлеглим їй населенням і простором (територією), 

саме влада була і залишається всюди справжнім уособленням держави, виразом 

державного суверенітету, творцем і охоронцем права [78, с. 96, 98]. У цьому 

розумінні вона, умовно, визначається державою у вузькому смислі слова [132, 

c. 12], хоча жоден з її органів, як і державний апарат із системою управління в 

цілому, чиновництвом, правоохоронними і контрольними службами тощо, немає 

тих ознак, атрибутів, символів, властивостей і функцій, що притаманні саме 

державі.  

Тому слушним є зауваження Г. Єллінека про те, що юрист повинен 

виходити у своїх міркуваннях із поняття обов’язковості для всіх державних 
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органів діяти в інтересах цілого; приватний інтерес окремого державного органу, 

який не є водночас інтересом загальнодержавним, не може вимірюватися тими 

самими засобами, що він має у своєму розпорядженні [141, с. 471]. На превеликий 

жаль, до цієї думки не завжди прислухаються, особливо у випадках, коли це 

стосується діяльності вищих органів державної влади, інтереси яких не завжди 

узгоджуються з інтересами народу, громадян, суспільства. 

У наукових джерелах існують сотні різних визначень поняття держава – від 

Арістотеля, Цицерона, Г. Гроція, Дж. Локка, Т. Гобса, Б. Спінози, Ш. Монтеск’є, 

Ж. Русо, І. Канта, Г. Гегеля, Ж. Бодена та інших мислителів і державознавців до 

наших днів. У кожне з них, вказує О. Зайчук, не повинно вкладатися те, чого 

реально не існує, водночас потрібно охопити всю дійсність, уникаючи довільного 

вибору [62, с. 60]. Сам вчений визначає державу як суверенну політико-

територіальну організацію публічної влади певних соціальних сил (класів, груп, 

народу), що має апарат управління й примусу, надає своїм велінням 

загальнообов’язкового значення, вирішує класові та загальносуспільні завдання 

[62, с. 63]. З дещо іншим акцентом, але схоже визначення поняття державаадає 

О. Скакун, характеризуючи її як суверенну політико-територіальну організацію 

соціально неоднорідного суспільства (населення), яке має публічну владу, що 

здійснюється спеціальним апаратом управління і примус на основі юридичних 

норм, що забезпечують узгоджені соціально-групові, індивідуальні та суспільні 

інтереси [64, с. 69, 71].  

У розумінні М. Цвіка, держава – це територіальна організація політичної 

влади, що існує на певній соціальній базі, є офіційним представником усього 

суспільства і забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї 

політики [63, с. 77‒78]. Ю. Оборотов і В. Колесніченко пишуть, що головними 

атрибутами держави є народ, територія і влада, а держава є не тільки основною 

формою політичної спільноти, а й ключовим елементом ідентифікації народу 

[142, с. 346]. Частково поділяючи цю позицію, водночас зауважимо, що не 

держава, а народ – її творець – є не тільки ключовим елементом, а єдиним, за 

яким визначається національна ідентифікація держави.  
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Таким чином, в усіх наведених визначеннях поняття держави, які мало чим 

відрізняються, переважає загальноцивілізаційний підхід до її розуміння, що не 

містить ідей «диктатури пролетаріату», «насильницької природи» держави, 

«конституювання керівної ролі однієї політичної партії» в суспільстві тощо. По 

суті, аналогічні визначення держави пропонується в більшості сучасних 

досліджень країн пострадянського простору. Зважаючи на аналіз історичного 

досвіду й теоретичних знань щодо держави, проф. М. Марченко вважає 

найприйнятнішим її визначенням, порівняно з раніше запропонованими, таке: 

держава – це організація політичної влади, необхідна для виконання як суто 

класових завдань, так і загальних справ, що випливають з природи будь-якого 

суспільства [139, с. 120; 143, с. 137‒139]. На думку проф. О. Мартишина, держава 

– це форма організації життя суспільства з наявністю виділеної із цього 

суспільства, всіма визнаної й утвердженої верховної влади, розпорядження якої 

обов’язкові для всіх, хто перебуває в межах визначеної території [144, с. 87]. 

Протилежна точка зору висловлена проф. О. Лейстом, який вважає, що 

держава – не організація суспільства, а організація, що знаходиться в суспільстві 

(курсив мій – Є.Є.), покликана його охороняти та обслуговувати [80, с. 128]. 

Схоже трактування категорії «держава» сформульоване проф. В. Чиркіним, на 

думку якого, сучасна держава – це універсальна організація в суспільстві, 

обумовлена його асиметрією та необхідністю здійснення «загальних справ», що 

володіє особливою публічною (державною) владою й спеціалізованим апаратом 

управління суспільством [145, с. 33]. В останніх позиціях теоретично усувається 

соціально-політичне протиставлення держави і суспільства. 

Підсумовуючи наведені визначення поняття держава, не можна не помітити, 

що, по-перше, жодне з них не пов’язується з поняттям права. Усунення такої 

прогалини В. Нерсесянцем, на наш погляд, є важливим кроком у характеристиці 

держави як правової організації публічної (політичної) влади вільних індивідів 

[146, с. 78]; адже держава, підкреслює О. Зайчук, не має іншого, крім права, 

засобу для визначення та закріплення статусу своїх органів, їх посадових осіб 

тощо [62, с. 66]. Держава виділяється із суспільства та протистоїть йому як 
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публічна влада, яка відіграє вирішальну роль у здійсненні внутрішньої та 

зовнішньої політики, фактично замінює собою державу. Саме такою в сучасний 

період є Українська держава з її численним, відчуженим від суспільства 

і громадян апаратом. Це підтверджується вітчизняним досвідом становлення 

й формування держави як розгалуженої на її території централізованої 

бюрократичної системи.  

У цьому сенсі заслуговують на увагу сформульовані у працях відомого 

філософа і правознавця І. Ільїна думки, в розумінні якого держава це правовий 

союз, організований і діючий згідно з правовими нормами… все існування 

держави підпорядковане праву, всі повноваження та обов’язки її суть правові 

повноваження і правові обов’язки; й тому всі її відносини повинні бути 

правовідносинами. Держава є правовий союз, якому надана правова влада для 

підтримки права і служіння праву» [107, c. 280]. Тут показано не тільки пріоритет 

права перед державою та її публічною владою, а й підпорядкованість останніх 

праву. При цьому вчений розглядав державу як перше високого організаційного 

рівня об’єднання на основі права людей, які проживають на історично визначеній 

території, акцентуючи увагу на тому, що там, де немає людей, там взагалі не слід 

говорити про державу [77, с. 277].  

Справді, сутність держави неможливо розкрити без характеристики її як 

певної колективності, асоціації, інтегрованої публічно-владними інститутами, на 

чому свого часу наголошували Г. Гроцій у трактаті «Три книги про право війни 

і миру» [147, с. 74] та І. Кант у філософському творі «До вічного миру», 

в уявленні якого держава не є таким самим майном, що і земля, на якій вона 

розташована. Держава – це спільнота людей, яка сама розпоряджається й 

управляє собою. Думка, що «держава – це об’єднання множини людей під егідою 

правових законів», висловлена ним у «Метафізичних началах учення про право» 

[131, с. 97].  

Отже, коли мова йде про державу, то в першу чергу потрібно мати на увазі 

не стільки державу як особливий апарат влади, скільки державно-організоване на 

основі права суспільство (населення, народ), з іншого боку – цивілізовану, 
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правову, територіально-організовану форму життєдіяльності цього суспільства 

(народу). 

По суті, аналогічних позицій у державорозумінні дотримуються українські 

вчені. «З огляду на юридичну догму, ‒ пише проф. В. Шаповал, ‒ держава 

видається публічно-правовим союзом, котрий складає населення, що проживає на 

певній території і об’єднане єдиною (спільною) владою» [148, c. 110]. При цьому 

в науковій літературі слушно вказується на несумісність ідеї правової держави з 

ідеологією тоталітарної, узурпованої у народу абсолютистської влади, що 

спирається на неправові методи і форми, легітимація й утримання якої 

здійснюється шляхом насилля.  

Розглядаючи державу як публічно-правовий союз народу, А. Заєць 

підкреслює, що головною умовою для визнання її правовою є право, на основі 

якого держава та її органи публічної влади повинні функціонувати 

і забезпечувати її цивілізаційний розвиток [149, c. 65, 68]. Привертає уваги те, що 

в сучасних дослідженнях держави постають саме ті проблеми, що були 

сформульовані ще у давні часи і не втратили свого значення до сьогодні. Не 

випадково, проф. Н. Алексєєв вказував, що будь-яке визначення, особливо 

наукове, завжди є втіленням певної, нерідко прихованої гіпотези стосовно 

визначеного предмета. Тому, яким би не було формулювання поняття держави, 

у ньому передусім необхідно назвати її сутнісні ознаки і встановити зв’язок 

з іншими суспільними явищами [23, с. 30, 31].  

Із наведених вище визначень поняття держави вибудовуються її основні 

елементи: народ (населення), територія, публічна влада. У сучасний період перед 

юридичною наукою, зокрема державознавством, постають нові теоретичні 

проблеми, передусім – розробка концепцій щодо формування правової, 

демократичної і соціальної держави. У цьому контексті, як зазначає 

С. Калашніков, поняття держави, відображаючи в своєму розвитку еволюцію 

цивілізації, не тільки фіксує домінуючі в різні часи ідеї, а й описує об’єктивні 

закономірності становлення суспільних відносин, залишаючись при цьому 

інваріантним [150, с. 13].  
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У наукових джерелах із державознавства хоча і зазначається, що єдиного 

загальноприйнятого поняття держави не існує, на що зверталась увага вище, 

однак не можна заперечувати, що 1) держава це політико-правова організація 

суспільства, об’єднання людей, організоване на владно-правових засадах; 

2) держава не існує без території, її цілісності та недоторканності її кордонів 

[63, с. 62; 132, c. 11]. На цій теоретичній основі в юридичній науці склався певний 

консенсус щодо розуміння обов’язкових елементів (ознак) держави. До них слід 

додати суверенітет держави – одну з найважливіших її ознак, що акумулює 

незалежність і верховенство держави самостійно вирішувати питання внутрішньої 

і зовнішньої політики [132, c. 12].  

Що стосується поняття «державна влада», то, як відзначається в літературі, 

цим поняттям «позначено один із найбільш важливих інститутів конституційного 

права. Разом з тим, даний інститут не здобув у науці конституційного права 

належної теоретичної розробки» [151, с. 256].  

Поняття «державна влада», відзначає О. Ющик, розглядається як один із 

видів публічної влади, пов’язується з владою держави як суб’єкта управління 

населенням на певній державній території. Державна влада – це система відносин 

веління-підкорення в соціальному управлінні, в яких поведінка суб’єктів 

підпорядковується державним велінням, вираженим у правовій формі, з метою 

досягнення і підтримання певного порядку в суспільстві. В такому розумінні 

державна влада становить функціональну цілісність; саме у функціональному 

аспекті слід розуміти дане поняття в Конституції України. Зокрема, положення 

щодо заборони узурпації державної влади або її незаконного захоплення означає, 

що ніхто не може привласнити, підпорядкувати особистим, груповим або іншим 

частковим інтересам систему публічно-владних відносин управління 

суспільством.  

Положення Конституції України стосовно поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову також означає поділ її як функціональної 

цілісності, розподілення державної влади на окремі функціональні сфери з метою 

запобігання узурпації влади приватними особами чи організаціями та її надмірної 
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концентрації в окремих структурних частинах держави. Аналогічний 

функціональний аспект має також поєднання централізації і децентралізації 

у здійсненні державної влади.  

Функціональний підхід до розуміння поняття державної влади слід 

відрізняти від суб’єктного підходу до розуміння цього поняття, коли «державна 

влада» розглядається як організація, яка здійснює публічну політичну владу, 

тобто як апарат влади, як її суб’єкт. У такому значенні використовується в 

Конституції України, як правило, термін «держава». Так, у статті 10 Конституції 

зазначається, що «держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови», у статті 11 – «держава сприяє консолідації та розвиткові 

української нації», у статті 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів 

права власності і господарювання». 

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). Аналогічним чином право власності 

Українського народу на природні ресурси від імені народу лише здійснюють 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, але вони не є 

суб’єктами цього права.  

Виходячи з цього у статті 5 Конституції України записано положення, 

згідно з яким право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народу і не може бути узурповано державою (тобто державним 

апаратом), її органами або посадовими особами. Це означає, що держава навіть 

у складі всього її апарату не має права привласнити прерогативу народу 

визначати зміст і характер державної влади в Україні. 

Функціональний підхід до розуміння поняття «державна влада» цілком 

узгоджується також з використанням у Конституції України терміну «органи 

державної влади», тобто органи єдиного «організму» – державного апарату, які 

здійснюють функціонування державної влади як системи відносин кожний 

в межах своєї компетенції та повноважень (статті 6 і 19 Конституції). Разом з тим 
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вони здійснюють не кожний свою окрему державну владу, а реалізують єдину 

державну владу силами апарату держави в цілому, в рамках державного 

суверенітету [151, 256‒258]. Ці положення є важливими для розуміння 

визначення держави як публічної влади.  

Варто підкреслити, що названі ознаки держави є базовими, всі інші – від 

них похідні й формуються на їх основі: державний і територіальний устрій, форма 

правління, система органів публічної влади, їх взаємовідносини з суспільством 

і громадянами тощо. Водночас називаються й інші ознаки, що відображають 

статус держави, її ідентифікацію з національною культурою, історичними 

традиціями і духовним станом народу, умовами її виникнення та розвитку. 

Йдеться про державні символи: гімн, прапор, герб, що у формально-юридичному 

сенсі ідентифікують кожну державу з її національною належністю 

і суверенністю [152, c. 122‒124].  

Крім того, важливим моментом в існуванні держави є визнання її іншими 

незалежними і суверенними державами, а також їх міжнародною спільнотою – 

Організацією Об’єднаних Націй (ООН), що надає такій державі легітимацію 

статусу суб’єкта міжнародного права.  

Після того як у політичній системі та ідеології суспільства відбулись істотні 

зміни і замість ортодоксально класової тональності в характеристиці держави 

виокремлюється універсальна та загальносоціальна спрямованість, поступово 

змінюється й саме розуміння держави [62, c. 70; 145, с. 32‒33]. Таке поняття 

держави не тільки відображене, а й закріплене в основних законах багатьох країн. 

У конституції Італійської Республіки встановлено, що «Італія ‒ демократична 

республіка, заснована на праці» (стаття 1); Королівство Іспанії «конституюється 

як демократична соціальна держава, яка проголошує вищими цінностями свого 

правопорядку справедливість, рівність і політичний плюралізм» (стаття 1) [153, 

с. 50, 105]; Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) «є демократичною і 

соціальною державою» (стаття 20 Основного Закону ФРН) [154, с. 580]. 

Схожі конституційні визначення держави закріплені майже за всіма 

країнами пострадянського простору. Так, Україна визначається як «суверенна і 
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незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (стаття 1 Конституції 

України). Наведене визначення Української держави поки що не відображає 

реального стану, а з точки зору правовості, вона, вважає акад. Ю. Шемшученко, 

є «напівправовою» або «частково» правовою державою [155, с. 5‒6], однак 

є усвідомленим прагненням Українського народу, його стратегією, програмним 

і цілеспрямованим намаганням створити саме таку конституйовану модель своєї 

держави.  

У зв’язку з цим, варто зазначити, що проблема взаємовідношення права 

і держави досліджується в літературі здавна. Існують різні підходи до її 

вирішення, серед них найбільш поширеними вважаються етатистські, дуалістичні, 

марксистські, самообмеження, зв’язаності держави правом тощо. Їх аналіз 

свідчить про відсутність «чистих» або абсолютно відмінних одна від одної теорій. 

Так, зв’язаність, взаємодія та взаємовплив права і держави характерні для 

дуалістичної, для марксистської доктрини й теорії самообмеження. Навіть 

в етатистських теоріях, в яких пріоритет надається державі, певна роль 

відводиться праву. Однак найбільш прогресивною в даному аспекті більшість 

учених вважає теорію 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 у функціонуванні. 

Проблема дослідження зв’язку права і держави завжди привертала увагу 

представників юридичної науки, філософії, політичної економії, політології. 

Немає жодної сторони права, підкреслював М. Аржанов, яка б не перебувала 

у тісному зв’язку з державою, і навпаки, необхідно вказати на особливе практичне 

значення їх внутрішньої узгодженості й упорядкованої взаємодії [136, c. 35]. 

Традиційно ця тема в юридичній науці досліджувалася в межах проблеми 

співвідношення права і держави [77, c. 21; 156, с. 21], охоплюючи такі аспекти, як 

зв’язки між ними, їх єдність і взаємодія. У теоретичному плані кожен із цих 

аспектів є самостійним, може бути предметом окремого дослідження; водночас 

у практичному плані ‒ всі вони взаємопов’язані, що зумовлює необхідність дещо 

іншого погляду на право і державу, який різниться від їх співвідношення. 
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Пояснимо, чому такий підхід, на нашу думку, з методологічних позицій є більш 

коректним і точним.  

В юридичній літературі справедливо зазначається, що, розглядаючи 

відносини держави і права поверхнево, можна дійти висновку, що 

першопричиною виникнення та розвитку права є держава , що са́ме її правотворча 

діяльність є справжнім і єдиним його джерелом. Проте право виникає й існує 

не завдяки державі, а тому, що певні суспільні відносини, потреби та інтереси 

не можуть існувати й бути виражені, структуровані та реалізовані без права
 

[77, c. 38]. Головне в цьому судженні ‒ зосередження не на державі як творцеві 

права, а на реальних суспільних відносинах, що потребують урегулювання 

нормами права.  

Сьогодні окреслились різні підходи вчених до з’ясування місця й ролі права 

і держави в їх взаємозв’язку та взаємодії. Більшість із них пріоритет надавала 

переважно державі, як професійно організованому функціональному механізму 

управління суспільством з метою забезпечення його існування та розвитку, у тому 

числі через застосування примусових заходів у разі порушення норм права тощо 

[63, с. 100]. Інші дослідники вказували на органічну єдність, взаємообумовленість 

і взаємодію права та держави. Проте основний висновок у них зводився до того, 

що ані право, ані держава не можуть функціонувати незалежно одне від одного, їх 

відносини неможливо вибудувати як систему обмежено чітких показників, що 

розкривають всю їх складність і мінливість [77, с. 39‒40].  

Між іншим, у юридичній і філософській літературі зв’язок права і держави 

характеризують як невід’ємний і постійний (безперервний). Разом з тим, має 

місце й точка зору, що право виникає раніше держави, його існування можливе 

без неї, але держава без права існувати не може. «Держава, ‒ пише О. Зайчук, ‒ у 

принципі, не може поза правом здійснювати свою діяльність. Засобами права 

визначається місце, роль, функції блоків державного механізму, принципи їх 

взаємодії. Право забезпечує раціональну побудову структури держави… Саме 

наявність права спричиняє правотворчу, правовиконавчу і правоохоронну 

діяльність держави, а також поділ влади у ній» [62, с. 65‒67].  
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Ця позиція видається слушною, тим більше в сучасній науковій літературі 

такі думки є досить поширеними, та свідчить про поступове зростання 

в суспільстві ролі права (хоча цей процес мав би здійснюватися більш 

цілеспрямовано і ефективно) [1, 29; 35; 100]. Тим не менш історії відомі випадки, 

коли держава, її органи влади діяли поза межами права, про що буде сказано далі.  

Розбіжності в розумінні співвідношення права і держави виникають багато 

в чому залежно від розуміння природи і права, і держави. Лише визначивши 

обидва поняття, можна щось певне стверджувати про зв’язки між ними та форми 

(способи) їх вияву. При цьому не викликає сумніву, що держава (тим більше 

правова) не може існувати, без права як така, але й право в державно 

організованому суспільстві не може існувати і бути реалізованим без діяльності 

держави, без застосування її управлінського і примусового механізму 

[157, с. 167‒171]. У такому випадку йдеться мова про взаємообумовленість 

і взаємозв’язок держави і права, їх взаємозалежність в забезпеченні 

життєдіяльності суспільства.  

Не заперечуючи існування між правом і державою необхідного зв’язку, одні 

автори зосереджують свою увагу на з’ясуванні його характеру, місця й ролі, 

наявності в них підпорядкованості, взаємозалежності, взаємообумовленості тощо, 

а також примату права над державою чи, навпаки, держави над правом. 

При цьому багато, якщо не все, залежить від того, яке право – природне чи 

позитивне (або і перше, й друге) – розглядається по відношенню до держави, яке 

в цьому сенсі праворозуміння є відправним. Якщо мова йде про «природне право» 

– приходять до висновку, що його виникнення не пов’язане з державою, оскільки 

це право виникло задовго до її появи, а тому може існувати й поза нею 

[158, с. 75‒76]. Якщо про «позитивне право» – вважають, що позитивне право 

поза державою немислиме, оскільки є продуктом її правотворчої діяльності 

[159, c. 114; 10, с. 80]. 

Отже, у першій позиції стверджується про розрив природного права 

державою, що, на наш погляд, є помилковим, оскільки визнання такого права 

державою вже свідчить про існування між ними певного зв’язку, передусім 
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функціонального. У другій – констатується наявність абсолютної зв’язаності (аж 

до повної залежності) права з державою, що, як здається, помітно перебільшує 

значення публічної влади стосовно права. При цьому не враховується, що 

незалежно від характеру зв’язків із державою, право має самостійне значення, 

оскільки здійснює лише йому властиві функції [160, c. 34‒40].  

Держава, підкреслює І. Бальжик, не створює право, а є, з одного боку, 

залежною, підпорядкованою йому силою, а з іншого – засобом, що підтримує 

і підсилює потужність права, його потенціал у суспільній системі [158, с. 76]. 

Вона є засобом доцільної й ефективної організації державної влади, пов’язаної 

законами і підзаконними актами. У цьому сенсі заслуговує на увагу 

конституційна формула публічної влади, визначена в Основному Законі ФРН: 

законодавство (парламент – Є.Є.) зв’язане конституційним ладом, виконавча 

влада і правосуддя – законом і правом [154, c. 587].  

Складність питання обумовлена тим, що різний зміст вкладається в термін 

«право». Дія позитивного права, за винятком загальновизнаних норм і принципів 

міжнародного права, виявляється й можлива лише на території держави, в межах 

її кордонів. Природне і позитивне право невід’ємні від їх носіїв – суб’єктів 

суспільних відносин. При цьому дія природного права, на відміну від 

позитивного, не обмежена територією і кордонами національної держави. 

У такому разі обмеження для основоположних прав і свобод людини, їх захисту 

судовими органами, у тому числі міжнародними юрисдикціями, як такого не 

існує. У зв’язку з цим, вказує О. Львова, «межі дії природного і позитивного права 

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

правом, а природне право може перебувати поза сферою чинності позитивного» 

[161, с. 114].  

Проте традиційно панівним залишається дослідження цих проблем із 

позицій юридичного позитивізму. Саме так ідеї цієї доктрини викладені 

М. Аржановим, який наголошував, що джерелом правових норм організації, яка їх 

встановлює або надає соціальним нормам значення загальнообов’язкових, 

є тільки держава в особі її органів. Цей автор наполягав, що «поза державою та її 
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правостворювальної і правосанкціонуючої діяльності немає й не може бути 

права»
 
[162, c. 12‒24]. Щоправда, останнім часом, як уже відзначалося, в теорії 

права відбулися помітні зміни, пов’язані з відмовою від методологічного монізму, 

нав’язування ідеологічних кліше й догм, залежності права від політики, 

економіки, публічної влади. Нерідко все це, пише проф. Г. Мальцев, оберталося 

неймовірним збіднінням права, повним або майже повним його спустошенням, 

а вульгаризації не було меж [12, с. 27].  

Як послідовний прибічник юридичного позитивізму, М. Байтін, 

підсумовуючи результати впливу цієї доктрини, визначає право як «систему 

загальнообов’язкових, формально визначених норм, що виражають державну 

волю суспільства, її загальнолюдський і класовий характер; встановлюються або 

санкціонуються державою»
 
[10, c. 59‒63, 80]. Прибічники наведеного поняття 

права розглядають право як суто державне за своєю природою, окреслюючи його 

виникнення і функціонування виключно як державного явища. Точка зору 

теоретиків, що право є ознакою держави, на нашу думку, нівелює навіть відносну 

самостійність права, не те що його об’єктивність; адже право не може 

визначатися як ознака держави, оскільки є періоди в розвитку держави, коли в 

суспільстві замість права діє диктатура свавілля [17, с. 398]. 

Разом з тим найсуттєвішим недоліком у подібному визначенні права, як 

вважав Є. Трубецькой, є включення поняття держава в поняття права, тоді як 

держава є передусім правовою організацією, союзом людей, пов’язаних між 

собою загальними началами права. Поняття держави вже припускає поняття 

права [58, c. 292Таким чином спостерігаються глибокі й різноманітні зв’язки 

права і держави (предметно-регулятивні, предметно-охоронні), що обумовлені 

спільними потребами суспільства. Такі зв’язки права і держави є паритетними 

(рівнозначними), завдяки чому виникає надзвичайно важливий для 

життєдіяльності суспільства їх тандем.  

З точки зору соціального призначення та цінності права і держави можна 

стверджувати, що право є й функціонує там, де існує природна потреба людей 

у ньому, зацікавленість фізичних і юридичних осіб, суспільства, держави, 
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поведінка і діяльність яких не може обійтися без права [125, с. 54‒57]. У цьому 

контексті варто звернути увагу на такий важливий у практичному відношенні 

аспект, що тільки дотримання і належне виконання правових норм незалежно від 

форм їх вияву, правильна правова організація державної влади і місцевого 

самоврядування можуть забезпечити зв’язок і взаємодію на засадах права всіх без 

винятку учасників суспільних відносин. Лише за таких умов державна влада 

здатна цілеспрямовано й ефективно управляти соціально-економічними 

процесами, протистояти раптовому виникненню природних катаклізмів, 

техногенних аварій, кризових ситуацій, мінімізувати їх негативні для 

життєдіяльності людей наслідки.  

Таким чином, держава сприймається не просто і не тільки як дійсність, вона 

повинна розглядатися як діяльність, як різноманітна діяльність [163, с. 254]. 

А вона (діяльність держави) вивляється засобами належного виконання 

покладених на неї обов’язків перед людиною і суспільством, а також здійснення 

різноманітних внутрішніх і зовнішніх функцій, спрямованих на забезпечення їх 

загальних інтересів, прав і свобод [164, с. 384‒389].  

Зважаючи на сказане, підходи до розв’язання проблеми відношення між 

правом і державою потребують відповідних уточнень. Передусім постає питання: 

чи можна взагалі розглядати державу і право в їх відношенні, якщо їм притаманні 

різна сутність, властивості, здійснення різних функцій тощо [80, с. 131]? Доки 

йдеться про них як про явища, що є різними за своєю природою, говорити про їх 

будь-яке взаємовідношення є логічно некоректним. Як вказується у філософській 

літературі, відношення здійснюються між речами і характеризують, визначають 

одні речі через інші. Тому для здійснення відношення необхідна наявність 

щонайменше двох речей або сторін (складових, елементів) однієї й тієї самої речі. 

Однак вступити у взаємовідношення можуть сполучні, сумірні речі, що мають 

дещо тотожне, що їх об’єднує [165, с.8]. 

Держава і право, пише проф. С. Алексєєв, мають не тільки своє буття, а й 

особливий спосіб об’єктивації в життєдіяльності суспільства, характерну їм 

соціальну цінність, а також належність до близьких, таких, що частково 
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збігаються, але все ж таки різних пластів суспільного життя: право – 

до регулювання суспільних відносин, держава – до соціального управління 

[166 c. 112]. При цьому автори відзначають єдність права і держави, виявом якої 

є їх взаємообумовленість і взаємопроникнення [62, с. 65‒66; 80, с. 123; 

158, с. 75‒80].  

Однак, якщо право і держава належать до різних «пластів» суспільного 

життя, то сумнівно сприймати їх у реальній дійсності як єдність, на відміну від їх 

взаємодії та взаємозалежності, і то не завжди. У зв’язку з цим О. Лейст зазначає 

про те, що «співвіднесення сутнісних якостей права і держави дає можливість 

глибше й конкретніше визначити зв’язки протистояння цих двох основних 

соціальних регуляторів, кожен з яких обумовлений потребами суспільства, має 

соціальні підґрунтя й мотивацію, не може обійтись без іншого, але за своєю 

сутністю нерідко вступає з ним у конфлікти і суперечності [80  с. 133].  

Виступаючи проти розуміння права як ознаки держави А. Кененов 

правильно наголошує, що співвідношення держави і права – це не співвідношення 

речі та її ознаки, властивості, а співвідношення двох самостійних, взаємодіючих 

явищ, кожне з яких має притаманні тільки йому ознаки, властивості. 

У суспільстві, підкреслює вчений, існує не одне явище – держава, що за 

допомогою права організовує суспільні відносини, а дві взаємодіючі, регулюючі 

в певних сферах суспільного життя системи [77, c. 41‒42]. На думку І. Бальжика, 

насправді між правом і державою існує особливе відношення, за якого зменшення 

значення одного тягне послаблення іншого. Як вважає автор, такий зв’язок між 

правом і державою має розглядатися під кутом зору їх єдності та взаємодії 

[158, с. 75]. 

Поділяючи наведені позиції в частині констатації зв’язку між правом 

і державою, їх взаємодії та взаємозалежності, водночас зазначимо, що 

в теоретико-методологічному розумінні, на наш погляд, об’єктивних підстав для 

висновку щодо існуючої між правом і державою єдності немає. Держава за певних 

політичних і соціально-економічних обставин може функціонувати без права 

і поза правом. Отже, проблема єдності права і держави може розглядатися тільки 
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за умови правильного розуміння співвідношення єдності й відмінності 

(протилежності).   

На наш погляд, взаємовідношення держави і права не можна правильно 

зрозуміти без вказівки на те спільне, що їх об’єднує, спільного в них як явищах 

суспільного життя. Цим спільним є те, що обидва явища належать до категорії 

суспільних явищ і що держава, як і право, є надбанням людської культури. 

Держава як феномен культури також належить до світу «ідеального» і тому 

є об’єктивним явищем у 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 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, у 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.  

Водночас такий тандем права і держави не є простим і назавжди для них 

характерним, оскільки в їх функціонуванні можна спостерігати і протилежні 

тенденції. Так, в історії людства відомі ситуації, коли держава, її публічна влада 

відходили від права, його основоположних принципів і норм, особливо прав 

і свобод людини і громадянина. У таких випадках втрачався зв’язок держави 

з правом, сама ж держава в такий спосіб трансформувалась в іншу за сутністю 

політико-юридичну організацію суспільства – тоталітарні, деспотичні, 

диктаторські та інші подібні їм антидемократичні режими.  

Зважаючи на це, важливо дослідити причини, через які між правом 

і державою тимчасово переривається задля вирішення проблем, що виникають 

з цього, та характер цих розходжень між державою і правом при відмові від права 

на користь «революційної доцільності», розсуду тощо.  
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2.2 «Одержавлення» права як детермінанта праворозуміння  

 

Свого часу О. Лейст, розглядаючи державу як централізовану ієрархію 

посадових осіб, апарат управління, що виступає як відособлена від суспільства 

сила, монопольно володіючи правом прийняття загальнообов’язкових рішень 

і примусом щодо їх здійснення, відзначав пов’язані з цим причини розвитку 

негативних процесів у державі. Як підкреслює вчений, звідси, походять витоки 

культу держави, яка розуміється не як частина суспільства, а як надбудова над 

суспільством, могутня істота, що має власне ім’я, величні палаци, знаки, гімни, 

уособлюючи країну, народ, вищі цілі людини [80, с. 131‒138; 144, c. 24, 27]. 

У цьому контексті право сприймають не як самостійне суспільне явище, а як 

ознаку держави [140, c. 201].  

Наявність різних і суперечливих позицій щодо визначення місця права 

у зв’язках і взаємодії з державою по-різному впливає на економічну й соціальну 

реальність, особливо на стабільність правопорядку, здійснення прав і свобод 

людини. Чи є така розбіжність у розумінні права недоліком чи, навпаки, 

позитивом, ‒ питання, відповідь на яке намагаються знайти вчені, вибудовуючи 

свої судження про властивості права, без яких його функціонування приречене на 

«мовчання».  

Навряд чи можна заперечувати або піддавати сумніву ту роль державної 

влади, яку вона відіграє в забезпеченні охоронно-регулятивної дії права 

в суспільстві, правозастосовній діяльності державних органів. З іншого боку, 

не можна не звернути увагу і на перебільшення в цьому процесі державного 

примусу, нехтування використанням інших, не менш вагомих механізмів 

реалізації права. Не в останню чергу «примусова» роль відведена державній владі 

під впливом відомого висловлювання, що «право – ніщо без апарату, здатного 

примушувати» [168, c. 89].  

Торкаючись вказаної теми, Г. Єллінек не без підстав наголошував, що 

ця теорія (забезпечення права лише засобами державного примусу. – Є.Є.) – 

до самих найновіших її модифікацій – не звертає уваги на те, що крім держави 

існують ще й інші суспільні сили, які забезпечують гарантії додержання норм 
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права. Той неорганізований тиск, що спрямований на індивіда і суспільство, 

загальновизнані соціальні норми, особливі правила пристойності певних 

суспільних класів і професій, конфесійні спілки, преса і література, значно 

сильніший за свідомий, здійснюваний державою примус [134, c. 334]. І далі 

учений пише, що як недержавні гарантії самі по собі, без державного примусу не 

були б достатніми для охорони правопорядку, так, з іншого боку, з припиненням 

тиску вказаних соціальних сил зруйнувався б сам правопорядок, адже правовий 

примус є тільки елементом, що слугує для необхідної підтримки державних 

гарантій [134, c. 334, 335]. 

Разом з тим, коли сучасне українське суспільство потерпає від 

протиправних проявів з боку окремих неформальних об’єднань громадян, коли 

спостерігаються спрямовані супроти правопорядку прояви анархії та свавілля 

(захоплення державних установ, громадських офісів, підприємств, блокування їх 

функціонування, залякування людей, умисне пошкодження майна тощо), що 

своїм наслідком мають масові порушення прав і свобод громадян, – не можна 

недооцінювати значення примусу як функції держави, яку вона здійснює в 

інтересах громадянського суспільства і кожної людини.  

Акцентуючи увагу на особливостях зв’язку права з державою, В. Червонюк 

наголошує, що «наближеність» права до держави – це те, що відрізняє його від 

моралі, корпоративних норм та інших соціальних регуляторів. Держава втілює 

право в законі, це сила (держава. – Є.Є.), яка завжди стоїть за правом, забезпечує 

реалізацію його вимог, охороняє від порушень [169, c. 244 ].  

У зв’язку з цим, цілком обґрунтовано у Концепції Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України стосовно відповідальності держави перед 

громадянським суспільством та особою в Україні звертається увага на те, що 

особливо гострі проблеми громадянського суспільства виникають у періоди 

суспільного неспокою, коли «оголені» практично всі аспекти його 

життєдіяльності: політичні, економічні, соціальні і, безумовно, правові. Зважаючи 

на це, одним із найважливіших завдань сьогодення є визначення оптимального 

співвідношення між державою та суспільством, враховуючи нагальну 
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необхідність упровадження, зміцнення й розвитку інституту юридичної 

відповідальності держави перед громадянським суспільством і особою 

[132, с. 25].  

Водночас, при розгляді взаємозв’язку права і держави в контексті доктрини 

юридичного позитивізму постає питання щодо змісту, який дослідники вкладають 

в категорію «державна воля». Така ідея трактування права як волі не є новою. 

Відому тезу з «Маніфесту комуністичної партії» К. Маркса і Ф. Енгельса стосовно 

характеристики права як «зведеної в закон волі» класу буржуазії [170, c. 443] 

досить широко використовували суспільні науки країн соціалістичної системи як 

беззаперечну істину; до того ж стала основою всіх наступних марксистських 

визначень права й утверджувалася як чи не найважливіша складова офіційної 

політико-правової ідеології, єдино правильним науковим поняттям права. 

Методологічно наведена формула розуміння права кожного разу ставилася у 

залежність від класової суспільно-економічної формації, зумовленої способом 

суспільного виробництва [140, c. 115‒119].  

При поверховому аналізі все, здавалося б, логічно й послідовно вибудовано, 

залишалося лише підвести під таку формулу її основоположні, базові елементи: 

спосіб суспільного виробництва, соціально-економічний лад, пануючий клас 

і лише потім похідні від них, так звані надбудовні явища – державу, право, 

мораль, релігію.  

Пояснюючи, чому це так, М. Марченко зазначає, що існує тісний зв’язок, 

взаємодія і взаємозалежність між типами та закономірностями розвитку 

суспільства й економіки, з одного боку, та держави і права – з іншого. Проте, 

підкреслює вчений, жорсткого, прямолінійного зв’язку між ними немає. 

Закономірності розвитку й зміни одних типів держави та права іншими загалом 

відповідають закономірностям розвитку і зміни різних типів економічного базису 

та суспільства, разом з тим мають свої специфічні особливості, свою відносну 

самостійність [171, с. 218]. Ці судження сформульовані в сучасний період, хоча 

аналогічні твердження висловлювались у численних працях з проблем держави 

і права й раніше [140, с. 4‒27].  
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Тому за такою логікою міркувань визначається й поняття права: воно є 

зведеною в закон державною волею й нічим іншим, а отже його зв’язки з 

державою, її публічною владою є зв’язками підпорядкування і повної залежності 

від неї. Зважаючи на це, 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 [172, с. 35‒42; 173, c. 24, 27‒42].  

З такої точки зору, воля народу, якщо вона не «зведена в закон», не 

є правом, а тому не може за логікою юридичного позитивізму сприйматися як 

право.  

Стосовно наявності в праві загальної волі, то в науковій літературі 

зверталась увага на те, що немає такої правової норми, котра дійсно виражала б 

загальну волю всіх і кожного, оскільки в будь-якому суспільстві знайдуться такі 

особи (діти, психічно хворі), що своєї волі відносно правових норм зовсім не 

мають або не можуть її виразити. Уникаючи цих недоречностей теоретики, що 

визначають право як «загальну волю», змушені вдаватися до тих чи інших 

хитрощів, «маніпуляцій», натомність коли в дійсності «теорія загальної волі 

перетворюється в чисту фікцію й неспроможність її виявляється самим 

безпосереднім чином» [58, c. 296‒297]. У цій позиції досить чітко виражені 

запити на право окремих індивідів і прагнення реалізувати належні їм права 

і свободи. 

У такому ж контексті в науковій літературі слушно наголошується, що 

будь-яка держава, застосовуючи різні способи організації людей для досягнення 

цілей свого прогресу, повинна спиратися не тільки і не стільки на силу примусу, 

скільки на силу переконання і авторитет владних структур та правлячих еліт, 

заснований на довірі громадян до держави, що їх організовує [174, c. 35‒36]. 

Водночас, як підкреслював проф. Г. Шершеневич, державна влада повинна бути 

сильнішою від будь-якої іншої влади в суспільстві. Але якщо вона стає 

сильнішою від суспільства – це небезпечна гіпертрофія [175, с. 237].  

Отже, говорячи про державну волю, йдеться, по суті, про державну владу, ‒ 
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цей найбільш дієвий і авторитетний атрибут держави, в якому зосереджено її 

професійне управління суспільством. Діяльність такої влади забезпечена не менш 

професійною організацією як правового, так і неправового механізму примусу, що 

здійснює свої повноваження за розпорядженням цієї ж влади.  

При цьому варто пам’ятати застереження І. Ільїна про те, що людство, 

обтяжене довгим досвідом і тяжкими стражданнями, випробуваннями життя без 

організованого примусового правопорядку, пройшовши через середньовіччя 

з його приватноправовим устроєм і публічно-правовою невлаштованістю, 

пересвідчилось, що можна поєднувати життя у вільних і добровільних союзах із 

життям у єдиній владарюючій і примусовій державі. Примусова сила держави та 

різноманітна її діяльність з правильною організацією не тільки не придушуватиме 

вільне духовне життя людини, а й створюватиме для неї сприятливі умови. 

Розробити і здійснити цю правильну організацію є вищим завданням людства 

в його політичній діяльності [107, c. 277].  

Це важливо враховувати тому, що сприйняття права як юридичної 

реальності, тобто прояву державної сили чи державної волі, прояву держави як 

інституту примусу до поведінки, яка вимагається самою ж державою через закон, 

означає «одержавлення» права, яке детермінує, спричиняє формування 

викривленої уяви про право, помилкове праворозуміння в рамках позитивістської 

доктрини.  

Взаємовідношення держави і права відповідно як правової та юридичної 

реальності об’єктивно спрямовує теорію права в русло позитивістських концепцій 

одержавлення права і обмеження правогенези продукуванням права державною 

владою (юридичний позитивізм). На протилежність цьому критика юридичного 

позитивізму розгортається навколо поняття «правового закону» і співвідношення 

права і законодавства. 

У зв’язку з цим підкреслимо, що саме правильна організація державної 

влади та її діяльності є чи не найважливішим і найскладнішим практичним 

завданням для народів, якими нещодавно були створені власні незалежні 

й суверенні держави.  
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Ні більша чи менша визначеність кількості державних інститутів, ні 

наявність або відсутність конституції, ні законодавчий процес, ні принцип поділу 

влади, ні кількість її органів, так само як і співвідношення за юридичною силою 

нормативно-правових актів, не можуть бути вагомими аргументами на користь 

тієї чи іншої оцінки взаємовідносин держави і права [121, c. 46]. Адже, з одного 

боку ‒ в аспекті доктрини юридичного позитивізму, ‒ матимемо такий результат 

взаємовідносин права з державою, за яким вирішальна роль належить останній, з 

іншого, дотримуючись протилежної точки зору, ‒ право отримує пріоритет перед 

державою, котра в такому випадку не є монопольним творцем права.  

На перший погляд, здавалося б, для таких підходів у дослідженні зв’язків 

права і держави є достатньо підстав, тим більше, що в обох названих аспектах їх 

аргументацію автори пов’язують з фактами реальної дійсності [13, с. 24‒31]. 

Проте, як відомо, дуалізму сутності не існує, що повністю зосереджено на 

знаходженні відповідей на поставлені питання. В умовах сучасного розвитку 

юридичної науки є достатньо можливостей для їх правильного вирішення, 

зокрема, з урахуванням доктрин верховенства права і правової держави. 

Зворотний бік такого способу діяльності публічної влади та культивованої 

нею «моралі безвідповідальності» за свою діяльність перед громадянами, який 

може виявлятися при пануванні держави над правом і відповідним 

праворозумінням, висвітлюється в сучасних дослідженнях проблем держави 

і права. При цьому наголошується на відповідальності держави перед людиною 

й суспільством [176, с. 139‒145].  

Заперечення щодо визначення державної монополії на право, насамперед, 

на здійснення правотворчої діяльності неодноразово висловлювали вітчизняні 

й зарубіжні вчені. Проф. В. Лазарєв, аналізуючи аспект цієї проблеми, звертає 

увагу на те, що за часом дія права починається ще до появи державного веління. 

Саме право потребує свого закріплення в законі [177, c. 416]. Поділяючи цю 

думку, зазначимо, що по суті в ній виражено сприйняття права як об’єктивного 

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

властивості та функціонування як регулятора суспільних відносин, а також 
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взаємодія з усіма іншими суспільними явищами [178, с. 12]. Державна влада є 

монополістом на законодавчу діяльність, але це не означає, що вона може 

приймати будь-які закони, в яких правильність змісту не відіграє ролі, а лише ті, 

що виражають об’єктивно існуюче в реальному житті право, тобто правові 

закони.  

У науковій літературі правильно наголошується на важливості єдності 

публічної влади в державі [179, с. 148‒149], водночас підкреслюється, що 

«цінність права в сучасному суспільстві зумовлена його здатністю слугувати 

метою і засобом для задоволення соціально-справедливих потреб індивідів 

і суспільства загалом, утверджуючи справедливі і гуманні засади 

у взаємовідносинах особи і влади, держави і суспільства, виступати силою, що 

долає сваволю» [35, с. 51]. 

Проте, варто враховувати можливість виникнення суперечностей між 

державою як територіальною організацією (об’єднанням) людей (народу) на 

засадах права (якщо дотримуватись такого розуміння держави) і державною 

владою. В такому випадку «розрив» державної влади з правом та протистояння 

суспільству супроводжуватиметься використання «права сили». Однак незалежно 

від того, сприймати державу в якості правового об’єднання людей (народу) чи як 

політико-територіальну організацію публічної влади, слід мати на увазі, що до неї 

однаково «наближені» всі соціальні нормативні цінності. Держава, її публічна 

влада змушені існувати і функціонувати в системі тих координат, що визначені 

принципами і нормами права, політики, моралі, релігії, традицій тощо. 

Дотримання державною владою цих принципів і норм сприяє своєчасному 

усуненню суперечностей (конфліктів, напруженості), що виникають між нею, 

громадянами і суспільством, а також зміцненню стійкості влади в подоланні 

можливих економічних, фінансових, політичних ризиків тощо, свідчить про 

належну аксіосферу сучасної держави.  

За таких умов та із правильною організацією публічної влади держава стає 

найбільш авторитетним і провідним менеджером суспільства. За інших умов, як 

зазначено в літературі, ні окрема людина, ні суспільство, ні держава не можуть 
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визнати себе щасливими, якщо вони не «накреслили на своєму щиті» високі 

принципи духовних цінностей людства. Нещасливою є та держава, в якій до 

правління допускають випадкових та порочних людей або правителів, що 

ненавидять політичний устрій, а тому не можуть бути щасливими, 

благополучними люди, народ, суспільство, що сповідують гріховні, не притаманні 

їм чужі цінності [174, c. 44].  

Варто ще раз наголосити, що не держава стоїть за правом, як стверджує 

В. Червонюк, а навпаки, право стоїть за державою як її основа, оскільки 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. Отже, у такому розумінні держава, 

органи публічної влади становлять об’єкт правового регулювання [174, c. 9]. Саме 

в цьому, на нашу думку, полягає головний зміст правової організації публічної 

влади, і в першу чергу ‒ влади державної. 

У такому сенсі право для держави є явищем об’єктивним, зумовлює її 

діяльність як потребу держави правової [156, c. 113-117]. По суті, те саме можна 

стверджувати щодо державної влади, від якої суспільство вимагає неухильного 

додержання принципів та норм права, зокрема правовий принцип «дозволено 

лише те, що передбачено законом». 

У зв’язку з цим зауважимо, що правильне розуміння держави є особливо 

важливим для країн, які перебувають на початку становлення власної 

державності, у тому числі формування в них владних державних інститутів. На 

цьому важливому етапі верховні органи державної влади (президент, парламент, 

уряд) нерідко позиціонують собою державу, забуваючи її справжнього фундатора 

‒ народ, за яким, зокрема, Основним Законом України закріплено статус суверена 

і єдиного джерела влади в країні (стаття 5 Конституції України). Водночас, за 

відсутності належного й ефективного конституційно-правового механізму, 

здійснення цього права Українського народу є проблематичним.  

В історії нашої держави траплялися випадки, коли реалізацію 
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конституційного права громадян на безпосередню участь в управлінні 

державними справами було заблоковано. Зокрема йдеться про результати 

голосування громадян України 16 квітня 2000 року на всеукраїнському 

референдумі з питань внесення змін до чинної Конституції України. Підготовлені 

за підсумками голосування на цьому референдумі законопроекти були відхилені 

Верховною Радою України [181, c. 123‒128; 182 с. 136‒144], а без їх ухвалення 

парламентом України, як це визначено конституційною процедурою, народ не 

зміг здійснити належну виключно йому установчу владу в державі 

[183, c. 145‒151].  

У згадуваній Концепції вдосконалення інституту юридичної 

відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою 

зазначено, що «юридична відповідальність Української держави за роки 

незалежності обмежувалася лише різного роду відставками, достроковими 

припиненнями повноважень відповідних органів державної влади, висловленням 

їм недовіри, звільненням з посад, визнанням неконституційними законів та інших 

правових актів тощо». Природно постає запитання: «чому, незважаючи на певні 

позитивні зрушення у законодавчому регулюванні юридичної відповідальності 

держави, за майже 25 років незалежності України так і не вдалося створити 

реальний та дієвий інститут юридичної відповідальності держави перед 

громадянським суспільством та особою?» [138, с. 87‒88, 53‒55]. Аналогічна 

ситуація характерна для більшості держав пострадянського простору, в яких 

фактично вищі органи державної влади та їх посадові особи, що порушують 

конституцію, не несуть відповідальності за відсутності реального конституційно-

правового механізму її реалізації, захисту та охорони [176, с. 141; 184, с. 406].  

Як свідчить практика, далеко не завжди закони виражають загальну волю 

народу, бо тоді в суспільстві не було б соціальних та інших протестів проти 

виконання тих чи інших законів, не виявлялося б незадоволення проведенням 

певних реформ у соціальній сфері, зокрема встановленням нових засад пенсійного 

забезпечення, підвищенням розмірів сплачуваних платежів в економічній 

і соціально-культурній сферах, де особливо чутливим є запровадження нових 
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податків і зборів, зміни в системі оподаткування та практиці її застосування, 

зокрема в підприємницькій діяльності. Останнє нерідко спостерігається в законах 

та інших правових актах, особливо виконавчої влади, що неодмінно визнаються 

науково-правовою доктриною і практикою як такі, що суперечать вимогам права.  

У зв’язку з цим постає запитання, по-перше, яким має бути ставлення до 

права суспільства, суб’єктів права, якщо воно лише «зведена в закон воля», а ці 

закони не виражають інтересів більшості населення? По-друге, кого тоді 

представляє влада з її законодавчою волею?  

Як показує практика діяльності Конституційного Суду України, переважна 

частина його рішень припадає саме на визнання неконституційними положень 

нормативно-правових актів (законів, указів, постанов уряду), ухвалених вищими 

органами державної влади України.  

Можна привести чимало прикладів з вітчизняної практики прийняття 

рішень вищими органами державної влади, якими переривався зв’язок із правом. 

До них, на нашу думку, можна віднести постанови парламенту України, що були 

прийняті в листопаді-грудні 2004 року з питань роботи Кабінету Міністрів, Закон 

України «Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента 

України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» [185, c. 459‒463]; 

укази Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради України (2007 року), рішення Верховного Суду України від 3 грудня 

2004 року «Про визнання дій Центральної виборчої комісії по встановленню 

результатів повторного голосування по виборах Президента України і складанню 

протоколів щодо результатів повторного голосування на виборах Президента 

України неправомірними». Як відомо, цим рішенням Верховний Суд зобов’язав 

Центральну виборчу комісію призначити друге повторне голосування на виборах 

Президента України, тобто провести так званий третій тур президентських 

виборів з тими ж кандидатами, які брали участь у першому і другому турах 

голосування [186, c. 53‒63].  

Сьогодні державно-правова сфера країни перебуває в такому стані, що 

складаються вкрай несприятливі умови для реалізації задекларованої 
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в Конституції ідеї правової держави.  

З цього постає необхідність інших підходів до державо- і праворозуміння, 

сприйняття держави як правового політико-територіального об’єднання людей 

(народу), офіційним виразником якого є створена на правових і демократичних 

засадах система публічної влади. Остання, як зазначається в літературі, необхідна 

для професійного виконання як спеціальних завдань, так і вирішення загальних 

справ, обумовлених життєдіяльністю будь-якого суспільства [187, с. 4]. 

У такому сенсі свобода індивіда, суспільства в цілому, як зазначав 

К. Маркс, полягає в тому, щоб перетворити державу з органу, що стоїть над 

суспільством, на орган, цьому суспільству повністю підпорядкований [188, c. 26]. 

Ця ідея й нині залишається популярною в суспільствах, які ведуть боротьбу проти 

«права сили», узурпації влади. «Право сили», стверджує О. Богініч, протягом 

тривалого історичного періоду виступало тим системоутворюючим чинником, 

який супроводжував існування людської цивілізації і побіжно виправдовував 

численні факти відкритого або завуальованого насильства необхідністю 

збереження соціуму як сенсу його існування [21, с. 46].  

Тому не випадково, що проти узурпації влади народу, до ідей свободи, 

соціальної справедливості, правової рівності продовжують звертатись юристи, 

філософи, економісти, політологи. У цьому немає нічого дивного, адже іншої 

прогресивної альтернативи такому розвитку суспільства, як стверджує передова 

суспільствознавча думка, не існує. Це може здійснитися за умови, що саме 

суспільство постійно контролюватиме діяльність органів публічної влади, 

водночас підпорядковуючи цю владу і себе вимогам права, закону.  

Між тим, у країнах зі слабкою економікою стають постійною практикою 

такі явища як зубожіння населення, несправедливість, правова нерівність, 

обмеження свобод, що призводить до соціально-політичного напруження, 

ненависті, інших негараздів, котрі час від часу вибухають протестами, 

революціями, громадянським протистоянням. Настає криза довіри до державного 

правління [174, c. 42], що неминуче призводить до істотних змін у його 

організації та функціонуванні.  
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У зв’язку з цим гостру політико-правову кризу переживає сьогодні 

державна влада і суспільство в Україні. Непродуманим та квапливим було 

внесення змін до Конституції України 8 грудня 2004 року, а потім повернення до 

її першої редакції 1996 року на підставі досить сумнівного з точки зору 

відповідності Основному Закону Рішення Конституційного Суду України від 

30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 (справа про додержання процедури внесення 

змін до Конституції України) [189, с. 336‒346].  

Згаданим Рішенням було фактично здійснено перерозподіл повноважень 

між президентом, парламентом і урядом України на користь глави держави, 

реорганізована система виконавчої і судової влади тощо, що призвело до ще 

більшої нестабільності в суспільстві, розбалансування державного управління.  

Конституцією України встановлено, що Президент є главою держави 

і виступає від її імені, що не означає їх тотожності, бо президент – не держава, а 

лише її глава і гарант суверенітету й територіальної цілісності, додержання 

Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Незалежно від розуміння 

держави – визнається вона правовим об’єднанням людей (народу) чи їх політико-

територіальною організацією, – вона за жодних умов не може бути зведена до 

ототожнення з найвищими в ній посадовими особами та органами влади.  

Разом з тим до названих вище факторів варто, на нашу думку, додати 

неефективну й надмірно централізовану організацію публічної влади, особливо 

системи виконавчої влади та її так званої «вертикалі». Надзвичайно важливим для 

іміджу держави і вирішення питань юридичної відповідальності є наявність 

і функціонування дійсно незалежної судової влади, що мала б здійснювати 

законне, неупереджене і справедливе правосуддя.  

Крім того, впродовж майже чверті століття у суспільстві констатується 

вкрай низький рівень правової культури громадян, посадових і службових осіб 

органів публічної влади. А без цього чинника неможливо досягти неухильного 

додержання норм права, а водночас відповідальності за їх порушення. У зв’язку 

з цим у науковій літературі слушно наголошується на тому, що саме правова 

культура є основним чинником, який забезпечує формування, підтримку, 
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поширення та запровадження правових норм і цінностей [21, с. 44; 35, с. 18]. 

Вказане, в свою чергу, вимагає усвідомлення людьми значення права як однієї з 

найважливіших цінностей загальної культури суспільства [45, с. 318].  

Важливо у зв’язку з цим наголосити, що держава – це не просто ієрархічний 

апарат управління та примусу, вона ще й народ – фундатор цієї держави і єдине 

джерело влади в країні. Як стверджував проф. Є. Трубецькой, акт визнання чи 

невизнання державною владою тих чи інших норм правом, вочевидь, не може 

слугувати ознакою для відмінності права від неправа, оскільки цей акт, у свою 

чергу, спирається на право, привласнене державною владою (курсив мій. – Є.Є.) 

[58, c. 296].
 
Подолання такого привласнення права вимагає прояву волі народу, 

всіх громадян, має бути ними усвідомлено як їх невідчужуване природне право.  

Для учасників суспільних відносин право є офіційним для всіх 

обов’язковим еталоном, до якого вони ставляться як втілення соціальної 

справедливості, свободи, рівності. У реальності право, як і держава, відповідає 

суспільним відносинам з характерним рівнем розвитку економіки, політичної 

системи, історичним традиціям, національній культурі [190, c. 48-57].  

Конституцією України, встановлено, що державна влада в Україні має бути 

демократичною. Згідно статті 5 Конституції Україна є республікою, в якій народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Демократичного характеру державній владі в Україні надає 

також конституційне визнання і гарантування місцевого самоврядування, тобто 

права територіальних громад – жителів сіл, селищ, міст – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (статті 7, 140 

Конституції). [151, с. 258‒265]. 

З початку 90-х років у науковій літературі стають помітними погляди щодо 

відмови від догматичних підходів до з’ясування взаємовідносин права і держави, 

зокрема подолання ідеології етатизму, за якою право визнавалось повністю 

залежним від державної влади [191, с. 46‒52]. Останню не врятувало так зване 

самообмеження законами, яке нерідко суперечило основоположним цінностям 

права – соціальній справедливості, свободі, рівності, оскільки чимало законів 
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було прийнято з порушенням прав, свобод і законних інтересів громадян.  

Актуальною темою в сучасних дослідженнях права і держави стало 

прагнення до підпорядкування держави праву, реального забезпечення прав 

і свобод людини і громадянина, вимог щодо неухильного дотримання законності 

в діяльності органів публічної влади [167, c. 51]. У цьому, на нашу думку, полягає 

головне завдання правової науки в дослідженні права і держави, їх послідовної 

трансформації в реально функціонуючі інститути правової держави 

і громадянського суспільства. Такими інститутами, як відомо, є демократично 

обраний парламент,  сформований ним і йому підконтрольний уряд держави, а 

також демократично обрані представницькі органи місцевого самоврядування. 

Крім цього, в суспільстві має бути належне забезпечення умов здійснення прав 

і свобод людини і громадянина та їх захист. Це неможливо без функціонування 

незалежного, безстороннього і справедливого правосуддя, вільної та 

відповідальної діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян і рухів.  

Головним же фактором тут повинна стати відмова від «одержавлення» 

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

Відтак, державне будівництво, так само як формування громадянського 

суспільства і правової системи має бути спрямоване на створення справжньої 

суверенної, демократичної і правової Української держави [178, с. 9].  

Проте поки що можна констатувати зворотне. Так, в період незалежності 

в Україні існували не просто внутрішні суперечності, а відбувалися гострі 

конфлікти між вищими конституційними інституціями державної влади: 

президентом, парламентом, урядом, судовою системою. Відбувалося не лише 

цілеспрямоване їх взаємне дискредитування, а й водночас взаємне руйнування. 

Цими конфліктами поставлено під сумнів формування демократичної, правової 

держави, гальмується процес державної розбудови.  

Найкраще подібні ситуації спостерігаються напередодні та після чергових 

виборів президента і парламенту України. У цей час кандидати та, відповідно, 

переможці виборчих перегонів намагаються хоч як-небудь започаткувати 

реалізацію своїх обіцянок, зокрема в державному будівництві, реформуванні 
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місцевого самоврядування, політичної системи суспільства тощо задля одержання 

(як це не прикро, в більшості випадків) особистого зиску чи привілеїв. Подібне 

становище вкрай негативно вливає на спроби державної влади впроваджувати 

заходи з мінімізації внутрішніх наслідків глобальної фінансово-економічної 

кризи, а в першу чергу  на рівень соціально-правового захисту громадян 

України.  

Без перебільшення можна стверджувати, що така ситуація може призвести 

до кризового стану національної державності, оскільки право, закони й особливо 

державна влада, що за своєю сутністю мала б бути виразником інтересів і 

суверенної волі народу, починають втрачати своє соціальне призначення, стають 

неспроможними виконувати покладені на них обов’язки з вирішення спільних для 

народу і громадян завдань [192, c. 224‒230].  

 

 

2.3 Організація публічної влади на засадах об’єктивності права   

 

Історичний досвід окреслив проблеми розвитку національного права 

і держави, зокрема необхідність найприскіпливішого ставлення до визначення 

засад і системи органів державної влади, створення цілеспрямованої і виваженої 

їх організації та функціонування в суспільстві. Ці завдання стали найбільш 

складними і відповідальними для вітчизняного державного будівництва.  

Конституювання державної влади як упорядкованої системи публічно-

владних відносин управління суспільством, визначення її якісних характеристик 

у Конституції України означає її інституціалізацію, тобто надання державній 

владі характеру особливого суспільного інституту. Цей акт може бути здійснений 

безпосередньо народом або від імені народу його представниками. Зокрема, 

Верховна Рада України, обрана громадянами України, від імені Українського 

народу і виражаючи суверенну волю народу, прийняла Конституцію України 

1996 року, про що зазначено в її преамбулі.  
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Серед іншого, в ній констатовано утворення Української держави, виходячи 

із суверенної волі народу, на засадах права, тобто зв’язаності держави правом. 

Насамперед, утворення суверенної держави здійснено на основі права 

Українського народу на самовизначення, маючи на меті забезпечення прав 

і свобод людини, розвиток і зміцнення України як правової держави. 

Закріплена в Конституції України модель державного, суспільно-

політичного та економічного устрою зорієнтована на формування демократичної, 

соціальної і правової держави, що заснована на верховенстві права та визнанні 

людини найвищою соціальною цінністю, а отже, пріоритеті прав та свобод 

людини і громадянина перед публічною владою; народовладді, що здійснюється 

в процесі формування на демократичних основах повноважних представницьких 

органів; функціонуванні державної влади на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову тощо. Державна влада має бути спрямованою на зміцнення 

громадянської злагоди і забезпечувати відповідальність держави перед людиною 

за діяльність її публічної влади. Така спрямованість держави об’єктивно 

обумовлює належний конституційний механізм функціонування влади 

[151, с. 258‒265].  

Теоретично сконструювати конкретну модель держави не складно, тим 

більше, що накопичений величезний світовий досвід дає для цього досить значні 

й різноманітні можливості, аби обрати вивірений і правильний шлях, яким, 

враховуючи особливості свого історичного розвитку, традиції, звичаї, культуру, 

пішло чимало народів. Але, як свідчить практика державного будівництва 

в Україні, більш проблемно змодельовану конструкцію держави перевести 

в практичну площину, реальну дійсність.  

Український досвід державотворення показує, що для вирішення завдань 

організації діяльності державної влади потрібен тривалий час, політична 

і соціально-економічна стабільність у суспільстві. Не менш важлим є залучення 

до цього процесу науковців і фахівців, а також значних організаційних та 

фінансово-матеріальних ресурсів країни. До того ж необхідна усвідомлена, 

виважена та розрахована на відповідний період науково-обґрунтована програма 
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дій, розроблена та прийнята на довгострокову дію така Конституція держави, що 

не вимагатиме постійного внесення до неї необґрунтованих змін «під ситуацію», 

що є характерним для сучасного стану політичної системи України 

[193, с. 123‒124].  

Інакше кажучи, потрібна правова організація державної влади, під якою 

розуміється організація всієї 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 

конституційній засаді поділу влади. 

Разом з тим, особливістю впровадження принципу поділу державної влади 

на законодавчу, виконавчу та судову в Україні був одночасний демонтаж 

існуючої на той час радянської системи державного устрою, заснованої на владі 

рад, що реалізовувалася через адміністративно-командні методи управління 

суспільством, економікою тощо. Натомість, принцип поділу влади означає 

спрямованість, по-перше, на децентралізацію публічної влади і деконцентрацію 

владних повноважень в її органах, формування й розвиток у країні демократичних 

інститутів, подолання наслідків тоталітаризму в системі державного ладу;  

по-друге, і це головне, ‒ на забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

суб’єктів права. Цей принцип, по суті, є реалізацією об’єктивних потреб у її 

функціональній спеціалізації та професійному поділі праці. Це обумовило 

конституювання цього принципу як однієї з найважливіших засад 

конституційного ладу в Україні. Проте його практичне впровадження виявилось 

не таким простим, як уявляли собі вчені-державники, політики й досвідчені 

практики [194, с. 63‒65].  

Не в останню чергу це зумовлене недостатнім розумінням сутності даного 

принципу. Як зазначає О. Ющик, «управлінська діяльність державного апарату 

реалізується лише в єдності законодавчої, адміністративної і правоохоронної 

функцій державного апарату, які є необхідними моментами правової форми 

(курсив мій – Є.Є.) цієї діяльності… По суті справи, мова йде про співвідношення 

матеріального змісту державного управління з правовою формою, необхідно 
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притаманною зазначеному змісту. Необхідність реалізації трьох названих функцій 

державним апаратом передбачає формування, відповідно до специфіки цих 

функцій, системи законодавчих, адміністративних і правоохоронних органів 

держави, які складають, як їх інколи називають, три гілки державної влади. 

А втім, незважаючи на відмінності у функціонуванні цих систем влади, усі вони 

залишаються відмінностями всередині єдності, належать до єдиного державного 

апарату, який здійснює єдине цілісне державне управління суспільством. 

Проблема, пов’язана з розподілом влад у державі, – за словами автора, – 

схоже, ще не знайшла її задовільного теоретичного вирішення. На такий висновок 

наштовхує, зокрема, аналіз загальних засад Конституції України, в яких… 

орієнтація на принцип поділу державної влади явно переважає орієнтацію на 

принцип її єдності, котра (орієнтація) відтворюється в наступних розділах 

Конституції. Важко не погодитись з тим, що поділ влад є прозаїчним розподілом 

праці, застосованим до державного механізму з метою спрощення й контролю, 

і що цей принцип реалізується лише в тій мірі, в якій він відповідає існуючим 

відносинам. Питання, однак, полягає в тому, щоб цей «прозаїчний» розподіл праці 

усвідомити як необхідність. Виходячи з цього, слід визнати теоретично 

і практично безпідставною абсолютизацію принципу розподілу влад, ідеалізацію 

його демократичного потенціалу» [195, с. 23]. 

Автор при цьому наводить думку проф. В. Сіренка про те, що єдність 

владного інтересу реалізується в діяльності органів влади, неоднорідній за своїм 

змістом (законодавчій, виконавчій або управлінській, судовій, прокурорській). 

Названі види реалізації єдиної влади лише умовно можуть вважатися окремими 

владами. Кожна з цих влад реалізує єдиний інтерес і єдину волю пануючого 

класу, проте лише притаманними їй засобами і методами. Це не виключає 

протистояння і боротьбу між ними, але це протистояння будується на 

внутрішньородових суперечностях, які не можуть перерости в антагоністичні, 

непримиримі, такі, що передбачають знищення одне одного [195, с. 24]. 

Визначення загального напряму реалізації цього принципу закріплено 

в статті 6 чинної Конституції України, відповідно до якої державна влада 
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в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, 

органи яких здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією 

межах і відповідно до законів України. Ці положення підсилюються вимогами її 

статті 19, гарантуючи таким чином дію верховенства права в організації 

і діяльності органів публічної влади.  

Наведені конституційні положення мали б не тільки протистояти, а 

й завадити появі будь-яких неконституційних і незаконних дій органів публічної 

влади, їх посадових осіб. Проте одна річ ‒ записати в Конституції такі правові 

вимоги, розвинути й конкретизувати їх у законах, і зовсім інша – відповідно 

практично реалізувати. Адже згадані конституційно-правові вимоги законодавча, 

виконавча і судова влада здійснюють тільки в діяльності цих органів влади, їх 

посадових і службових осіб. Саме в цьому полягає вся проблематичність 

неухильного додержання й виконання всіх норм права, передусім Конституції та 

законів України. Однак з дня набрання чинності й уведення в дію Основного 

Закону в українському суспільстві так і не досягнуто бажаного його виконання.  

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. Без цих умов реалізація принципу поділу державної 

влади буде постійно гальмуватися тими чи іншими перешкодами, що найчастіше 

зумовлені суб’єктивними чинниками. Серед останніх нерідко можна спостерігати 

непорозуміння, суперечки та протистояння між президентом, парламентом, 

урядом. Крім того, значна шкода реалізації цього принципу завдається 

конфліктами відомчих інтересів, що більшою мірою характерно для органів 

виконавчої влади.  

Для правової організації державної влади, як наголошує Д. Притика, 

недостатньо вжити «косметичних» заходів із перманентного вдосконалення 

законодавчої бази, реорганізації її органів, скорочення чисельності працівників 

апарату, проведення поспіхом їх реформування, як це вже неодноразово 
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відбувалося із судовою [196, с. 496‒506] та адміністративною [197, с. 452‒464] 

системами, а також місцевим самоврядуванням [198, с. 528, 581‒583]. І це, 

незважаючи на численні наукові дослідження, розробки і проекти з цих питань, 

котрі можна було б використати для вирішення практичних завдань правової 

організації публічної влади в Україні [199, с. 10‒18].  

У суспільстві й досі пам’ятають взаємовідносини, які впродовж п’яти років 

(з 2005 до 2010 року) існували між президентом, парламентом і урядом та були 

далекі від загальноприйнятих у демократичних країнах етико-культурних 

і правових стандартів поведінки. Ці взаємовідносини виявлялися в упередженому 

й навмисному втручанні одного органу в компетенцію іншого, у надмірній 

централізації державної влади та концентрації в ній повноважень на шкоду 

місцевому самоврядуванню. Насамперед, мова йде про розмежування 

повноважень між президентом, парламентом і урядом, яке до цього часу є одним 

найпроблематичніших у встановленні найбільш оптимальної та раціональної його 

моделі.  

У свою чергу всі ці недоліки в організації вищих органів законодавчої та 

виконавчої влади і безпосередньо, і опосередковано впливають на незалежність 

влади судової, здійснення нею правосуддя, яке має бути спрямоване насамперед 

на захист та відновлення, прав і свобод людини і громадянина.  

Однак навіть у такому вигляді основні положення щодо вирішення цих 

питань не були цілковито запровадженні на практиці. У зв’язку з цим 

проф. В. Сіренко зауважує, що «нині в Україні принцип поділу влади в своєму 

класичному розумінні не працює» [200, с. 33]. До цього часу не вдалося усунути 

явні протиріччя, неузгодженості, множинність, декларативність та інші недоліки 

чинного законодавства, що визначає статутні засади органів державної влади 

і місцевого самоврядування.  

Парламент за Конституцією визначено як єдиний орган законодавчої влади, 

тобто виключно він уповноважений приймати закони, а інші органи публічної 

влади таких повноважень не мають. Проте незадоволення в суспільстві його 

діяльністю актуалізувало проблему пошуку оптимальної організації роботи 
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законодавчого органу. У науковій літературі одним із запропонованих варіантів є 

створення в Україні двопалатного парламенту, що, на думку авторів, сприяло б 

стабільності в його діяльності, а також поглибленню професійності та 

відповідальності за результати своєї роботи [201, с. 12‒17].  

Ще на початку 90-х років минулого століття, в процесі підготовки проекту 

нової Конституції України перед науковцями, політиками, державними та 

громадськими діячами поставало й питання найменуванням парламенту, і не 

тільки тому, що існує певна конкуренція назв у публічних органах влади: крім 

Верховної Ради, існує Верховний Суд України. Назва «Верховна Рада», на відміну 

від «Верховний Суд», не узгоджується з принципом поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу та судову, оскільки Верховна Рада України не очолює 

систему рад, як це було за радянських часів, і не є органом, якому належить уся 

повнота влади в країні, на відміну від Верховного Суду України, що є найвищим 

судовим органом у системі судів загальної юрисдикції (стаття 125 Конституції 

України). Тому, якщо вести мову про двопалатний парламент, то, на нашу думку, 

найбільш прийнятною для парламенту назвою було б «Національні збори 

України» з їх нижньою і верхньою палатами відповідно: Палата депутатів і 

Палата регіонів (сенат) [202, с. 539‒562]. Разом з тим, ця ідея потребує більш 

глибокого осмислення. 

Ще більш складним завданням правової організації державної влади 

є вирішення питань системи органів виконавчої влади, правове регулювання 

організації яких на цей час не можна визнати задовільним. Ця система органів 

являє собою надто централізовану ієрархічно сформовану структуру, що утворює 

так звану виконавчу «вертикаль» влади. Крім місцевих органів виконавчої влади, 

до її складу входять також територіальні підрозділи більшості міністерств, 

державних комітетів, інших центральних відомств. Створено чимало органів, 

правовий статус яких прирівнюється до центральних органів виконавчої влади, 

тобто фактично вони є такими ж центральними. Це Пенсійний фонд України, 

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, та інші.  

Окрему підсистему становлять органи виконавчої влади України зі 
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спеціальним статусом, зокрема Державна прикордонна служба, 

Антимонопольний комітет, Державна комісія, що здійснює регулювання ринків 

фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері 

зв’язку та інформації, Державна фіскальна служба, Державна судова 

адміністрація та інші. Відповідно до статусу, наданого вказаним центральним 

органам виконавчої влади, встановлюється відповідне фінансове й матеріально-

технічне утримання та забезпечення їх діяльності, заробітна плата керівників, 

інших посадових осіб і апарату (секретаріату). Насправді вся ця система на 

території держави перетворюється на гігантський спрут, компетенція якого 

охоплює й те, що за своєю природою мало б належати місцевому самоврядуванню 

та його органам. Останнім, за таких обставин, відведена хіба що «ритуальна роль» 

у вирішенні «завдань місцевого значення».  

За Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 року формування 

системи виконавчої влади відбувалося через безпосередню участь Президента 

України. Для цього йому були надані досить вагомі конституційні повноваження, 

а саме: утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати за поданням прем’єр-

міністра України міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, 

зобов’язуючи його діяти в межах коштів, передбачених на утримання органів 

виконавчої влади. У такий спосіб Основний Закон нібито встановив стримування 

у здійсненні президентом згаданих повноважень, але це стримування, як свідчить 

вітчизняний досвід упровадження принципу поділу державної влади, не стало 

ефективним засобом вирішення державних справ.  

З переходом України до парламентсько-президентської форми правління 

відповідно до Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 

2004 року зазначені повноваження Президента України перейшли до уряду. Проте 

такий їх перерозподіл між президентом та урядом ніби і призвів до зміцнення 

конституційно-правового статусу останнього та посилення його ролі в системі 

органів виконавчої влади, втім жодним чином не вплинув на реорганізацію 

системи влади в цілому, оскільки вона залишилась такою, якою була початково 

створена.  
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Свою неефективність, як свідчить практика прийняття державних рішень, 

виявило здійснення Президентом України права, наданого йому пунктом 15 

частини 1 статті  106 Конституції України в редакції Закону від 08 грудня 

2004 року, на зупинення дії прийнятих Кабінетом Міністрів актів (постанов 

і розпоряджень) з одночасним зверненням до Конституційного Суду з поданням 

щодо перевірки цих актів на відповідність (конституційність) Основному Закону. 

Протягом 2005-початку 2010 років Президент зупиняв десятки постанов 

і розпоряджень Кабінету Міністрів, нерідко не маючи для цього достатніх 

і належних правових підстав, керуючись лише власним розсудом.  

Підсумовуючи, подібну «діяльність» навряд чи можна назвати 

державницькою й такою, що здійснюється в національних інтересах. Якщо ж 

взяти до уваги обставини, зумовлені світовою фінансово-економічною кризою,  

ситуація з державним управлінням економікою, фінансово-банківською та 

соціальною сферами, котрі зобов’язаний забезпечувати Кабінет Міністрів 

України, за такої діяльності глави держави тільки ускладнювалась, поглиблюючи 

кризові процеси в суспільстві та названих сферах.  

Із поверненням за Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 

2010 року № 20-рп/2010 до першої редакції Конституції України від 28 червня 

1996 року Президент втратив право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів 

(згідно пункту 16 частини першої статті 106 Основного Закону) і набув 

повноважень їх скасовувати. Втім 23 лютого 2014 року чинність Конституції 

України в редакції Закону України від 08 грудня 2004 року була відновлена 

Верховною Радою України, а президенту, парламенту та уряду України повернуті 

повноваження, які вони мали до прийняття Конституційним Судом згадуваного 

рішення. 

З огляду на викладене, можна стверджувати, що виконавча влада в Україні, 

незважаючи на спроби її реформування в напрямі децентралізації, поки що являє 

собою не стільки усвідомлено вибудувану на правових засадах систему органів, 

скільки їх конгломерат. Саме конгломерат, оскільки серед цих органів є чимало 

таких, що дублюють один одного, або просто зайвих, утворених на розсуд «під 
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когось» або «під щось». При цьому такому конгломерату властива надто 

«активна» нормотворча діяльність, внаслідок якої сформувався значний, майже 

неконтрольований масив юридичних актів нормативного змісту, зокрема наказів, 

інструкцій, різних листів, директив, концепцій, доктрин, циркулярів тощо, які 

є обов’язковими до виконання у певній сфері життєдіяльності суспільства 

і держави.  

Таким чином, утворюється гігантська нормативно-юридична маса, названа 

в літературі «відомчим законодавством або правом». Як свідчить практика його 

застосування, нерідко ним підміняється зміст і первинна регулятивна сила 

законів. У звичайних життєвих ситуаціях це «відомче право» стає прямою 

перешкодою на шляху реалізації норм Конституції та законів України. За таких 

обставин навряд чи можна стверджувати про реальну дію в країні принципу 

верховенства права, що безпосередньо пов’язано зі стабільністю правопорядку 

й законності.  

Не менш «складною», ніж виконавча, є судова влада України, система якої 

перебуває в стані безперервного реформування. На Всеукраїнському форумі 

вчених-правознавців на тему: «Як ефективніше облаштувати владу в Україні» 

справедливо наголошувалося, що спроби реформування судової влади 

здійснювалися протягом всіх років незалежності України. Однак всі процеси 

реформування судочинства виявилися недостатньо продуманими та 

послідовними, що свідчить про відсутність науково обґрунтованого розуміння 

розвитку правосуддя в Україні [196, с. 503‒505].  

Постає запитання, в чому тоді полягає розв’язання даної проблеми 

й складність у формуванні одного з найважливіших правових інститутів держави 

і суспільства, яким є правосуддя? 

Згідно з конституційними засадами судочинство в Україні здійснюється 

Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної 

юрисдикції будується за принципами територіальності і спеціалізації, що 

відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року були 

доповнені принципом інстанційності [203].  
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Питання системи судів викликало найбільше дискусій серед учених-

юристів, фахівців з питань судового права і процесу. Так, Законом «Про 

судоустрій України» від 07 лютого 2002 року передбачалося утворення окремо 

Апеляційного і Касаційного судів України (нагадує французьку модель). Однак за 

рішенням Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 року положення 

названого Закону щодо Касаційного суду були визнані неконституційними 

[204, с. 529‒534]. Така доля мала б спіткати й Апеляційний суд, але з невідомих 

причин (хоча в Законі існували ті самі підстави щодо його неконституційності, як 

для Касаційного суду) це питання чомусь не було розглянуто. Лише з прийняттям 

Закону від 7 липня 2010 року у системі правосуддя Апеляційний суд України вже 

не згадувався.  

Причиною такої перебудови в судовій системі, на нашу думку, стало не 

зовсім правильне й адекватне тлумачення змісту відповідних положень 

Конституції України, зокрема її статті 125. Не менше цьому сприяли 

і «романтичні уявлення» в свідомості розробників законопроектів з проблем 

реформування судової влади в Україні. З метою реалізації названих принципів 

судоустрою України Закон від 7 липня 2010 року встановив систему судів, до якої 

увійшли місцеві, спеціалізовані, апеляційні, вищі спеціалізовані суди (касаційна 

інстанція) та Верховний Суд України. Крім того, було здійснено перерозподіл 

повноважень між судовими ланками та передано касаційну функцією, 

здійснювану до цього Верховним Судом України, вищим спеціалізованим судам.  

На даний час ці питання законодавства знову стали предметом обговорення 

як у парламенті України (в межах конституційної реформи системи правосуддя), 

так і в судових органах та наукових колах. Здебільшого йдеться про 

конституційно-правовий статус Верховного Суду України, повернення йому 

в повному обсязі правосудних функцій, установлення безпосереднього доступу до 

нього громадян.  

Однак і після прийняття зазначеного Закону, яким було розпочато чергове 

реформування судової системи в Україні, залишилося чимало невирішених 

питань структурної організації, повноважень, підсудності та підвідомчості, 
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доступності правосуддя, навантаження суддів, гарантій їх незалежності, 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності тощо. Це далеко 

не всі питання, які необхідно вирішувати для того, щоб система судової влади 

України повністю відповідала міжнародно-правовим стандартам, що пов’язано 

з необхідністю внесення відповідних змін до чинної Конституції України.  

Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 

12 лютого 2015 року була затверджена вже нова редакція Закону «Про судоустрій 

і статус суддів» якою, у тому числі, булі внесені корективи до порядку 

призначення (виборів) суддів на адміністративні посади, повноважень вищих 

спеціалізованих судів і Верховного Суду України тощо [205]. Втім поспіх з яким 

намагаються «реформувати» судову систему, швидко про себе нагадує під час 

втілення так званих реформ у життя, знов і знов доводячи необхідність підготовки 

виваженого та продуманого до дрібниць рішення ‒ системних змін до Конституції 

та Законів України щодо правосуддя.  

На відміну від законодавчої та виконавчої влади, які відповідно до 

Конституції здійснюють свої повноваження самостійно, але у взаємозв’язку 

і взаємодії одна з одною, для судової влади характерною особливістю її 

конституційного статусу є не лише самостійність, а й незалежність при здійсненні 

правосуддя, у тому числі від законодавчої та виконавчої влади. І це зрозуміло, 

адже саме незалежність є одним із найважливіших елементів міжнародно-

правового стандарту, що гарантує неупередженість і безсторонність судових 

органів під час розгляду ними справ, ухвалення вмотивованих, законних і 

справедливих рішень. 

Те, що тема незалежності судової влади є найбільш обговорюваною 

в суспільстві й науковій літературі, значною мірою зумовлене, по-перше, 

тривалим пошуком раціональної моделі її системи, по-друге, рівнем довіри до 

органів правосуддя з боку громадян і юридичних осіб, а також ставленням до 

нього органів публічної влади, їх посадових осіб [206, с. 283‒285]. При цьому 

систему конституційних гарантій незалежності судів і суддів, як і встановлені 

законами додаткові гарантії, вважаємо загалом правильними, але 
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малоефективними в дії. На нашу думку, на рівні Основного Закону держави має 

бути не декларативно сформульована заборона впливу на суд, а те, що такий 

вплив на суддів є злочином проти правосуддя, незалежно від суб’єкта його 

вчинення, займаної ним у державі посади. У зв’язку з цим у рішенні 

Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року, яке для законодавця та 

інших органів публічної влади залишилося «непомітним», вказано, що заборона 

впливу на суддів у будь-який спосіб поширюється на весь час обіймання ними 

посади судді [207, с. 409‒410].  

Гарантована Конституцією України недоторканність суддів, що має 

публічний характер і неодноразово підтверджена рішеннями Конституційного 

Суду, деякими посадовими особами державних органів чомусь сприймається не 

як забезпечення незалежності суддів і правосуддя, а як особистий привілей суддів. 

У зв’язку з цим постає запитання: можливо, існує нерозуміння конституційно-

правового статусу і призначення судової влади та її носіїв – суддів? Цілком 

вірогідним або усвідомленим є прагнення таких державних службовців 

«вершити» над ними свій адміністративний, а не громадський контроль, у тому 

числі у формі пропозицій, рекомендацій, порад, вказівок щодо того, яке 

«правильне рішення» чи «вирок» повинен ухвалити суд у тій чи іншій справі.  

Як тут не згадати латинську максиму: «statut reipublicae maxime judicatis 

rebus continetur» (стійкість держави найкраще підтримується тим, що вирішено 

судами). З цього неважко сформулювати припущення: яким має бути висновок 

щодо місця судової влади в структурі державної влади, а також її роль у 

становленні й розвитку України як правової держави?  

І це вже стосується більш вагомої та значущої для суспільства проблеми – 

захисту права від будь-яких посягань на нього. До цього ще на початку 

ХХ століття закликав Б. Кістяківський у блискучій статті «На захист права» 

[69, с. 360‒377]. Цей заклик ученого як ніколи є актуальним для Української 

держави, оскільки лише повернення до права відкриє реальні можливості 

цивілізованого подолання всіх існуючі в ній негараздів.  

У країнах із розвинутою й сталою демократією, високим рівнем правової 
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культури й правосвідомості такі інституції конституційного контролю, як органи 

правосуддя, ефективно здійснюють покладені на них функції, тому й мають у 

суспільстві високий авторитет і довіру в громадян. Зовсім на інших, по суті 

фактичних засадах, спостерігається діяльність Конституційного Суду України, 

який переважно вирішує так звані компетенційні спори між органами державної 

влади. Так, лише за період з 1997 до 2013 року близько 73 % ухвалених ним 

рішень зобов’язують Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів України діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України. Водночас не завжди органу конституційної юрисдикції 

вдавалося утримати владні державні інституції від неналежного виконання 

конституційних обов’язків і навмисного їх ігнорування, у тому числі й рішень 

Конституційного Суду України.  

Ураховуючи практику розвитку конституційного процесу в Україні, варто 

звернути увагу на деякі теоретичні й практичні аспекти, пов’язані з дією Закону 

«Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8 грудня 2004 року, 

зокрема нової редакції пункту 15 частини 1 статті 106 Конституції. Відповідно до 

його змісту Президент зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду 

України щодо їх конституційності.  

На перший погляд, така норма Основного Закону держави може 

сприйматися демократичною та виваженою в організації державної влади 

в Україні, а її реалізація ніби сприятиме стримуванню та врівноваженню 

повноважень між президентом і урядом України. Разом з тим, приймаючи Закон 

про внесення змін до Конституції, парламент України мав би врахувати політико-

правову ситуацію, що існувала на той час у суспільстві, та зважати на фактори, дія 

яких домінувала в суспільстві, особливо суб’єктивного спрямування: політичні, 

етико-моральні та психологічні. Тому не виключалося, що президент, отримавши 

таке право, діятиме виходячи з певної доцільності або на власний розсуд, а не 

керуючись державницькими та національними інтересами.  

Практика реалізації згадуваного припису статті 106 Конституції свідчить, 
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що майже все так і відбувалось у використанні Президентом цього права 

упродовж усієї його каденції на цьому посту: в своїй основі рішення ним 

приймалися переважно за доцільністю й на власний розсуд. І це при тому, що 

відповідно до Основного Закону України дія юридичних актів Кабінету Міністрів 

поширюється на всю територію держави або окремі галузі та сфери економіки 

(промисловість, сільське господарство, транспорт, енергетика, туризм тощо), 

соціально-культурну сферу (охорона здоров’я, освіта, наука, заробітна плата, 

пенсійне забезпечення тощо).  

Отже, як наслідок, шкода завдавалась не стільки уряду, скільки всьому 

суспільству та державі, збалансованості управління економікою, соціальною 

сферою тощо. Проте жодного разу за таку свою діяльність Президент не був 

притягнутий до конституційно-правової відповідальності. Щоправда цьому 

сприяла відсутність конституційно-правової основи та дієвого механізму 

реалізації такої відповідальності. Тому значна кількість порушень Конституції та 

законів України органами публічної влади держави, їх посадовими особами і 

сьогодні залишається без відповідного реагування. 

Виходячи з наведеного та дотримуючись принципу поділу державної влади 

на законодавчу, виконавчу та судову, вважаємо, що ефективнішим мало б бути 

право глави держави не зупиняти дію актів уряду і не скасовувати їх у разі, якщо 

вони суперечать Конституції, а своєчасно звертатися з відповідним клопотанням 

до Конституційного Суду України, на зразок того, як реалізують таке право 

народні депутати України щодо конституційності законів, актів президента та 

уряду. Водночас, такий порядок не перешкоджатиме уряду оперативно 

переглядати відповідні положення постанови чи розпорядження, готувати і 

приймати з того самого питання уточнений правовий акт, ураховуючи або 

вмотивовано відхиляючи пропозиції глави держави.  

Втім зауважимо, що жодне з указаних повноважень президента, на наш 

погляд, не є тим правовим засобом, що може слугувати стримуванням 

і противагою в системі державної влади. Про це можна розмірковувати, зважаючи 

на конституційний статус Президента та концентрацію в його особі державно-
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владних повноважень. Беручи до уваги, що Президент не входить до системи 

державної влади, визначеної статтею 6 Конституції України, вважаємо 

нелогічним надання йому права зупиняти дію актів уряду, на відміну від права на 

звернення до органу конституційної юрисдикції щодо їх відповідності 

Конституції. На нашу думку, функції противаг і стримувань у системі державної 

влади, у тому числі щодо актів уряду, мав би здійснювати орган конституційної 

юрисдикції, а не Президент,  як і не парламент чи інший державний орган. 

Зупинення президентом дії актів Кабінету Міністрів є таким, що нагадує 

здійснення ним «квазі-судової» функції, фактично робить такий акт ще до 

прийняття рішення органом конституційного контролю юридично нікчемним, 

оскільки він не підлягає застосуванню на території держави. Подібне здійснення 

конституційних повноважень Президентом спостерігається також і в процесі 

прийняття Верховною Радою України законів, з яких чимало набирали чинності 

без застосування права вето глави держави. Втім, в разі застосування такого 

права, діяльність законодавчого органу з прийняття відповідного закону може 

бути фактично заблокованою, іноді на досить тривалий час.  

Таке ставлення Президента до законів, зокрема, щодо врегулювання 

організації роботи Верховної Ради України, порядку формування її комітетів, 

слідчих, тимчасових та інших комісій, а також визначення системи судових 

і правоохоронних органів, можна було спостерігати з 2005 до 2010 року. На наш 

погляд, цим, можна пояснити ситуацію, коли після прийняття 28 червня 1996 року 

Конституції України парламент ухвалив Закон про Регламент Верховної Ради 

України лише в 2010 році.  

Іноді, уникаючи публічності, Президент «мовчить», що насправді свідчить 

про його відмову від підписання ухваленого парламентом закону 

й перешкоджання у такий спосіб своєчасному набранню законом чинності. І це 

в той час, коли згідно з вимогами Конституції протягом п’ятнадцяти днів після 

отримання закону він повинен його підписати, офіційно оприлюднити й взяти до 

виконання або повернути закон зі своїми вмотивованими і сформульованими 

пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Щоправда, 
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Основний Закон передбачав і таку ситуацію: коли Президент України протягом 

встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду. В такому 

випадку закон вважався схваленим Президентом України і мав бути підписаний 

та офіційно оприлюднений. Проте, ким такий закон мав бути підписаний і в який 

спосіб оприлюднений, невідомо.  

Законодавець вбачав вихід із такої ситуації у доповнені статті 94 

Конституції України правилом, відповідно до якого якщо Президент не підписав 

такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради 

і публікується за його підписом. Такий крок, на думку законодавців, мав би 

сприяти досягненню поставленої мети, а законотворчий процес увійшов би 

в конституційно-правове русло. Проте, на наш погляд, така процедура лише 

легалізувала можливість неналежного виконання конституційних обов’язків 

главою держави та поставила під сумнів його діяльність як гаранта Конституції 

України.  

Практика реалізації вказаних конституційних нововведень довела, що 

ситуація щодо прийнятих парламентом законів по суті не змінилася. 

Це підтверджується, зокрема постановою Верховної Ради від 06 жовтня 2009 року 

№ 1631-VI «Про забезпечення виконання конституційної процедури набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2009 рік». Як відомо, зазначений Закон Президент 

не підписав і надіслав до парламенту на повторний розгляд, посилаючись на 

Рішення Конституційного Суду від 7 липня 2009 р. [208, с. 246‒252] та наявність 

внесених у закон додаткових змін, що не були передбачені пропозиціями глави 

держави.  

Також непростою є юридична конструкція конституційної процедури 

повторного розгляду законів щодо яких Президентом застосовано право вето. 

У зв’язку з цим особливу увагу привертають положення, що містять Рішення 

Конституційного Суду від 7 липня 2009 р. стосовно права вето глави держави та 

юридичних наслідків його застосування для голосування за закон у цілому 

і вперше. Термін «повторний розгляд закону» використовується в Конституції 
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України як поновлення в парламенті законодавчого процесу на завершальній його 

стадії. Як відомо, предметом повторного розгляду є закон, що не набрав чинності 

й до якого Президентом застосовано право вето. У такому разі закон має 

розглядатися повністю, а не лише в частині внесених пропозицій Президента.  

Проте, як свідчить законодавча практика Верховної Ради, фактично 

розглядаються тільки пропозиції глави держави. Саме така процедура повторного 

розгляду законів встановлена Регламентом Верховної Ради України. Виникає 

питання: чому існує розбіжність між вимогами Основного Закону та звичайним 

законом, Регламентом? З цього приводу в літературі звертається увага на те, що 

сучасний стан українського законотворення вирізняється досить складними 

організаційно-правовими процедурами, а також відсутністю загальних стандартів 

розробки законопроектів суб’єктами, недостатнім рівнем їх професійної 

підготовки. Це безпосередньо впливає на ефективність підготовки 

законопроектів, їх якість, на що постійно звертається увага в науковій літературі 

[121, с. 42‒45; 209, с. 147].  

Тому питання додержання й розвитку конституційно-правової процедури 

законотворення в Україні набуло важливого практичного значення та було б 

несправедливо вважати, що у вітчизняному правознавстві відсутня належна увага 

до цієї теми. Навпаки, сьогодні напрацьована достатня теоретична основа 

законодавчого процесу, яку складають ґрунтовні наукові дослідження (у тому 

числі дисертаційні й монографічні) актуальних проблем законотворення, 

систематизації та кодифікації законодавства України вчених Інституту держави і 

права ім. В. М. Корецького [178; 210; 211; 212; 213; 214], Інституту законодавства 

Верховної Ради України [209; 215; 216], Національної академії правових наук 

України [202; 217; 218; 219; 220]. Корисними для практичного впровадження 

світових і європейських стандартів законотворчості в діяльність парламенту 

України є дослідження, що підготовлені вченими вищих навчальних юридичних 

закладів України.  

Дійсно, в теоретичному плані є питання, вирішення яких не збігається 

з практикою законотворення, наприклад, щодо повторного голосування за закон 
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після застосування права вето Президента, розмежування понять «набрання 

чинності законом» і «введення закону в дію», які потребують додаткового 

вивчення та законодавчого врегулювання.  

Так, використовуючи доктринальні висновки з проблем законодавчого 

процесу Конституційний Суд України ухвалив низку рішень: від 07 липня 

1998 року (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів 

Верховною Радою України) [221, c. 257‒263], від 07 липня 2009 року (справа про 

конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом) 

[208, с. 246‒252], від 10 вересня 2009 року (справа щодо відповідності 

Конституції України Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну 

тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради 

України») [222, с. 288‒291]. У названих рішеннях, крім визнання окремих 

положень законів України неконституційними, орган конституційної юрисдикції 

також надав офіційного тлумачення нормам Основного Закону, які визначають 

загальні засади та процедуру законодавчого процесу в парламенті України та 

організаційно-правові форми участі в цьому процесі Президента. 

Зокрема в Рішенні від 07 липня 1998 року зазначено, що в офіційному 

тлумаченні положення частини другої статті 84 Конституції України 

Конституційний Суд України виходить з того, що Верховна Рада України 

є органом державної влади, діяльність якого передусім спрямована на 

забезпечення народного представництва та виявлення державної волі прийняттям 

законів шляхом голосування народних депутатів України; за допомогою 

механізму цього представництва, громадяни України реалізують своє 

конституційне право брати участь в управлінні державними справами 

і здійснюють народне волевиявлення. 

З нашої точки зору в наведених юридичних конструкціях, з одного боку, 

ніби конкретизуються відомі положення Конституції, з іншого – дещо 

зміщуються акценти у визначенні ролі парламенту як вищого представницького 

органу в державі, який виконує функцію політико-правового механізму 

здійснення народного волевиявлення. Однак це не може не призвести до 
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суперечностей у наступних рішеннях Конституційного Суду, наслідком яких буде 

прямий вплив на зміст конституційної процедури законотворення, особливо на її 

кінцевий результат – остаточне ухвалення закону (прийняття в цілому) та 

визначення дати (умов) набрання чинності й введення його в дію.  

Втім доречно науковцями звертається увага на те, що аналіз законів, 

прийнятих парламентом України, але повернених главою держави на повторний 

розгляд, дає можливість виявити тривожну тенденцію, здатну заблокувати всю 

законодавчу роботу парламенту [223, c. 88]. Як відомо, в Україні був такий 

період, коли подібна тенденція фактично переросла у зловживання Президентом 

наданого йому Конституцією права застосування вето на ухвалені парламентом 

законодавчі акти. 

На прикладі прийнятого Верховною Радою України Закону «Про закони 

і законодавчу діяльність», щодо якого президент неодноразово застосовував 

право вето, проф. О. Ющик не без підстав вказує, що на практиці парламент, не 

маючи змоги подолати вето президента, іноді повторно приймає закон із 

незначними змінами звичайною більшістю голосів як «закон у новій редакції» 

і повторно надсилає його главі держави. Останній знову повертає закон до 

парламенту повторюючи попередні зауваження та пропозицій. Такий «футбол», 

як наголошує вчений, іноді триває роками [213, c. 294].  

З такою позицією не можна не погодитись, оскільки її сприйняття 

законодавцем і Президентом вкрай важливе для правового розвитку України. 

У зв’язку з цим у науковій літературі звертається увага на те, що назріла потреба 

чіткого законодавчого врегулювання процедури здійснення президентом права 

вето, встановлення правового механізму, який би запобігав виникненню ситуацій 

порушення термінів підписання та оприлюднення прийнятих парламентом 

законів, а також передбачав би відповідальність Президента, якщо він не підписує 

закон протягом визначеного Конституцією строку [224, с. 343]. 

Відтак сьогодні час Президент України як найвища посадова особа 

в державі, фактично виключений із конституційно-правової відповідальності 

[225, с. 53‒54]. Разом з тим «мета юридичної відповідальності, – підкреслює 
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проф. Н. Оніщенко, ‒ це передбачувана, гарантована та забезпечена державою 

модель майбутнього розвитку суспільних відносин, до досягнення якої за 

допомогою встановлення та застосування норм юридичної відповідальності 

прагнуть суб’єкти правотворчої та правореалізаційної діяльності» [226, с. 32].  

Отже, врегулювання питання (усунення прогалини) щодо конституційно-

правової відповідальності президента, зокрема за відмову від підписання 

у встановлений термін прийнятого парламентом закону, на нашу думку, мусить 

мати чітке вирішення в змінах до чинної Конституції України. 

У юридичній літературі, присвяченій дослідженню засад організації 

державної влади, наголошується на особливості інституту Президента України – 

глави держави, що займає місце, як вважають деякі науковці, за межами 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Водночас президентська влада, згідно 

з чинною Конституцією України є безпосередньо причетною до формування та 

організації діяльності кожної з них, без втручання в повноваження названих гілок 

влади; але вона, на думку дослідників, не стоїть «над ними», не є арбітром у їхніх 

взаємовідносинах. Такі судження свідчать, що в практичній реалізації принципу 

поділу державної влади в Україні найслабшим місцем є устрій та дія факторів 

противаг і стримувань.  

Згідно з принципом верховенства права і законності ці противаги 

та стримування мали б забезпечуватися належним і відповідальним здійсненням 

своїх повноважень кожною гілкою влади, а не тільки судовою, у чому в останні 

роки її постійно звинувачують. У цьому контексті необхідно усунути певні 

протиріччя й непослідовності, що містяться в тексті Основного Закону України. 

Насамперед це стосується розподілу конституційних повноважень між 

президентом, парламентом і урядом України.  

Так, якщо Кабінет Міністрів визначається вищим органом у системі органів 

виконавчої влади, то за логікою він мав би призначати голів місцевих органів 

виконавчої влади, скасовувати прийняті ними юридичні акти в разі їх 

невідповідності Конституції та законам України тощо. Проте на ці повноваження 

претендує також президент, незважаючи на те, що Україна за формою правління 
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останнім часом позиціонує себе як парламентсько-президентська республіка.  

Подібна модель організації та визначення повноважень вищих органів 

державної влади практично залишалась без змін і в інших пропонованих, у тому 

числі авторських проектах науковців щодо оновлення чинного Основного Закону 

України [202, с. 576‒600, 660‒665; 227]. Втім головне полягає в тому, що в них не 

вистачає чіткості й послідовності в закріпленні ефективних (а не церемоніальних) 

правових механізмів противаг і стримувань, призначенням яких в поділі 

державної влади є страхування від неконституційного й незаконного здійснення 

повноважень президентом, законодавчою, виконавчою та судовою владою.  

У запропонованих законопроектах про внесення змін до Конституції 

України цей аспект здійснення принципу поділу державної влади є найбільш 

вразливим, а те, що в них сформульовано, потребує істотного доопрацювання. Бо 

тоді суспільство не отримає очікуваного позитиву від такого реформування 

організації та діяльності державної влади, оскільки в ньому переважає 

зосередження державно-владних повноважень в інституті президента, що, на 

нашу думку, не сприятиме зміцненню демократичних засад державного ладу, 

розвитку парламентаризму.  

Ці та інші проблеми обговорювалися на всеукраїнському форумі вчених-

правознавців, присвяченому проблемам організації державної влади. Учасниками 

наголошувалося, що сьогодні для державної влади характерною є системна криза 

і як закономірний результат – гостре розчарування суспільства в українській 

владі. Питання про зв’язок, взаємодію та взаємозалежність влади, громадянського 

суспільства й особи залишається одним із найактуальніших і затребуваних як 

суспільною наукою, так і практикою [200, с. 18]. Погоджуючись з наведеним, 

водночас зазначимо, що процес здійснення конституційної реформи проходить 

надто повільно і досі далекий від очікуваних суспільством бажаних результатів. 

Разом з тим, необхідно наголосити, що, з точки зору об’єктивності права 

в його взаємовідношенні з державою, реалізація принципу поділу державної 

влади на законодавчу, виконавчу і судову має забезпечити функціонування 

публічної влади в її єдності, що є абсолютно необхідною для правової форми 
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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. Це вимога, 

яка безпосередньо випливає з визначення України як демократичної держави 

в статті 5 Конституції України. 

Одним з основних конституційних прав громадян України є право брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом 

доступу до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 

Через політичні партії громадяни сприяють формуванню й вираженню їхньої 

політичної волі, беруть участь у виборах.  

Народне волевиявлення в Україні здійснюється через вибори, референдум 

та інші форми безпосередньої демократії. Вибори до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, а 

виборцям гарантується вільне волевиявлення.  

За народною ініціативою (на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян 

України) Президентом України проголошується всеукраїнський референдум з 

будь-яких питань суспільного життя (крім законопроектів з питань податків, 

бюджету та амністії).  

На основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування обираються народні депутати України до парламенту – Верховної 

Ради України, що є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Так само на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування громадяни України обирають главу держави – Президента України.  

Цими нормами Конституції закріплюється демократичний характер 

державної влади в Україні. Така влада характеризується тим, що вона 

зорієнтована на вираження інтересів суспільства, його інститутів і кожного члена 
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суспільства. У цьому сенсі, як зазначає проф. Н. Оніщенко, «питання прав людини 

є найважливішою проблемою внутрішнього та зовнішнього правового розвитку. 

Їх забезпечення – це той критерій, за яким оцінюється досягнутий рівень 

демократії в державі» [228, с. 331]. До цього логічно додати, що таким критерієм 

юридична система стає лише за умови, коли вона по-справжньому є втіленням 

соціальної справедливості, свободи, рівності. Лише демократична влада, що 

переймається інтересами народу і кожної людини, може адекватно виражати їх 

через позитивне право, реалізуючи дійсне право у взаємодії з усіма іншими 

соціально спрямованими суспільними інститутами. 

 

 

2.4 Взаємовідношення і взаємодія права і держави  

з іншими суспільними явищами 

 

Проблематика взаємодії права з державою, а також їх обох з іншими 

явищами суспільного життя неодноразово були предметом уваги теоретиків. 

Зокрема, проф. В. С. Петров розглядав взаємозв’язок між правом і державою не 

лише у причинно-наслідковому плані, коли мова йде про співвідношення 

«нерівнозначних» елементів, що передбачає певний примат держави над правом 

і право сприймається як результат діяльності державної влади. Більш точно 

визначає зв’язок права і держави точка зору, за якою між цими явищами існують 

не причинно-наслідкові, а функціональні зв’язки. У даному аспекті враховується 

взаємообумовленість держави і права як самостійних суспільних явищ, 

підкреслюється активна роль права до держави. Однак цей напрям теоретичного 

аналізу необхідно довести до логічного завершення.  

Право і держава не лише мають самостійну соціальну цінність, а й 

складають певну соціальну цілісність. Державно-владна діяльність за своїм 

характером і змістом означає не що інше, як функціонування права. У той самий 

час діюча у даному суспільстві система права (саме діюча, а не взята у вигляді 
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технічно оформлених нормативних актів) являє собою специфічну форму 

функціонування держави [229, с. 117‒118]. 

З цього випливає, що право, діючи в суспільстві як системі, так чи інакше 

системно пов’язується з іншими суспільними явищами, насамперед, 

нормативними регуляторами суспільних відносин. Проте, у реальному, дійсному 

зв’язку з іншими суспільними явищами право ґрунтовно не розглядалося, хоча 

написано про це чимало наукових статей, дисертацій, монографій, красномовним 

свідченням чого є дослідження на цю тему ХIХ–ХХ і початку ХХI століть [14; 

230; 231]. Особливо недооцінені право і його роль в економіці та у пов’язаній із 

нею соціальній сфері, що виявилося в умовах світової фінансово-економічної 

кризи. 

Як уже ми відзначали, право належить до сфери ідеального, як особливої 

об’єктивності, своєрідної категорії явищ, що характеризується незалежністю від 

індивіда. 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 «дійсність». До цієї ж категорії явищ 

належить і держава.  

Однак взаємозв’язки та взаємодія права з іншими суспільними явищами не 

обмежені рамками «надбудови», складовими якої можна довільно маніпулювати 

в інтересах певних соціальних груп або класів. Незалежно від політичної чи 

соціально-економічної ситуації, що склалася в суспільстві, його економічна 

система може успішно функціонувати і розвиватися, долати кризові ситуації лише 

в межах існуючої правової системи, зокрема національної системи права 

(законодавства), його окремих галузей, інститутів і належно відпрацьованого 

механізму правового регулювання.  

Ступень досконалості цих систем виявляється в реальних відносинах, утім 

важливим є те, що економічні відносини регулюються тими нормами права, що є 

чинними й діють на території держави. У цьому зв’язку Ф. Шахматов зазначає, 
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що економічна система за всієї своєї самодостатності й автономності не може 

існувати у вакуумі, ізольовано від інших підсистем людського соціуму. Вона 

може ефективно функціонувати в рамках певного соціального порядку (курсив 

мій. – Є.Є.) і в умовах політичної стабільності у разі додержання 

загальноприйнятих правил гри у всіх сферах суспільного життя, у тому числі 

в економіці, забезпечених головним чином державою [232, c. 88]. Це слушна 

думка, передусім тому, що зосереджує увагу на взаємозалежності, органічному 

зв’язку та взаємодії системи економічних відносин із загальноприйнятими 

правилами, якими, з огляду на авторитет, публічність та обов’язковість є правові 

норми, право в цілому.  

Вочевидь не менш важливим є застереження відомого англійського 

економіста і фінансиста Ар’є Хіллмана, що «без влади закону не можуть існувати 

ринки, і суспільство втрачає прибутки, що воно отримало б від ринків товарів, 

праці, активів і фінансових послуг» [233, c. 46; 234 с. 108‒115].  

Таким чином, питання щодо відношення права до економіки, на нашу 

думку, не можна спрощувати, як це робили свого часу інтерпретатори тези про 

право, яке не може бути вищим за економічний лад суспільства. Обговорення 

проблеми об’єктивного і суб’єктивного в праві не виходило за межі існуючого на 

той час «єдино правильного наукового світогляду», відповідно до якого право 

вважалось явищем суб’єктивним атрибутом держави, незважаючи на відомі 

застереження основоположників марксизму щодо відносної самостійності права і 

держави, їх зворотного активного впливу на економічний базис [235, c. 310].  

Ці положення охоче цитувались радянськими вченими та їхніми колегами із 

соціалістичних країн у філософських, економічних і юридичних працях, проте 

сформульовані висновки мало відповідали реальній дійсності. У зв’язку з цим 

можна згадати про деякі «науково обґрунтовані» державні програми тих часів: 

«продовольчу», «про прискорення науково-технічного прогресу», численні 

проекти гігантоманії (повернення русла північних річок на південь, затоплення 

селищ і міст задля створення штучних морів тощо, завдаючи при цьому 

непоправної шкоди природі).  
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Можна констатувати, що застереження щодо відносної самостійності права 

і держави стосовно економіки не набуло належного розвитку в суспільних науках, 

у тому числі юридичній. Дослідження цієї проблеми, по суті, не привнесли 

в теорію і практику нічого з того, що могло б сприяти використанню потенціалу 

права в економічній сфері життєдіяльності суспільства і держави. 

Навряд чи варто заперечувати, що економічні відносини є досить 

впливовим чинником не тільки на право, а й інші суспільні явища. Аналіз законів, 

що були прийняті за роки незалежності України, лише доводить той 

беззаперечний факт, що насправді не існує законів, що знаходяться поза впливом 

економіки країни. При цьому варто зазначити, що існування і розвиток 

економічних відносин не може відбуватися без адекватного вираження 

у відповідних галузях, підгалузях, інститутах законодавства. Багатогалузева 

національна економіка, перебуваючи під жорстким впливом фінансово-

економічної світової глобалізації, існує переважно в межах національної системи 

права, функціонує і захищається цією системою.  

Економічний блок галузей системи права, головним чином представлений 

підсистемами приватного і публічного права, в яких провідна роль, безперечно, 

належить галузям цивільного і господарського права. Якщо цивільне право 

охоплює переважно приватноправові аспекти регулювання підприємницьких 

відносин, то правове регулювання господарської діяльності здійснюється на 

основі поєднання приватноправових і публічно-правових інтересів. У зв’язку 

з цим слушно у літературі наголошується, що не можна забувати про економіку як 

систему взаємозалежних горизонтальних і вертикальних зв’язків, що існують не 

тільки в межах приватного права. Заперечення цього призводить до недооцінки 

ролі права, як і держави, у регулюванні економічних відносин, без яких розвиток і 

успішна економічна діяльність були б неможливі [236, c. 116].  

Пошук законодавцем оптимальних варіантів урегулювання тієї чи іншої 

сфери економічних відносин має бути усвідомлено пов’язаний із 

закономірностями їх розвитку. При цьому прийняті законодавчі акти повинні 

одночасно забезпечувати стабілізацію, динамізм і розвиток економічних відносин. 
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Так, стабільність у законодавчому регулюванні економічних відносин є важливою 

гарантією для їх суб’єктів, а її відсутність – одним із виявів частих 

і необґрунтованих змін у правових режимах регулювання таких відносин. Таким, 

наприклад, у 90-х роках минулого століття відбувався перегляд принципових 

положень законів у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, 

скасування наданих раніше суб’єктам господарювання державних гарантій і пільг 

у вільних економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку тощо. 

Хаотично, з порушенням засадничих положень чинного на той час Закону 

України «Про систему оподаткування» та Бюджетного кодексу України, 

вносилися зміни до найважливіших для економіки законів про податки, особливо 

«Про податок на додану вартість» (за одне пленарне засідання парламенту 

України вносилось до трьох і більше змін), «Про єдиний митний тариф», Митного 

кодексу тощо.  

Сьогодні найбільше і найчастіше зміни вносяться знову ж таки до 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI [237, ст. 112]. 

Після його прийняття в період з 23 грудня 2010 року до 22 грудня 2011 року до 

Кодексу внесено 18 змін; з 23 лютого 2012 року до 06 грудня 2012 року – 22; з 

04 липня 2013 року до 19 грудня 2013 року – 9; з 16 січня 2014 року до 28 грудня 

2014 року – 24 зміни. Зміни до Податкового кодексу України, що були внесені 

Законом від 28 грудня 2014 року № 71-VIII у зв’язку з прийняттям Державного 

бюджету України на 2015 рік, по суті, означали його нову редакцію. Водночас 

були внесені зміни до 40 законів України, що визначали правове регулювання 

суспільних відносин в економічній і соціально-культурній сферах суспільства 

[238, ст. 37]. Наприкінці 2015 року загальна кількість змін до названого Кодексу 

наблизилася до ста.  

Наведена статистика свідчить, що законодавче регулювання економічних 

відносин в Україні здійснюється переважно адміністративними методами, а не 

ринково-правовими, як це має бути за закономірностями правового розвитку 

суспільства. Світовий і, зокрема європейський досвід, дає достатньо матеріалу для 

висновку щодо неефективності застосування в реформуванні економічних 
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відносин самих лише адміністративних методів, враховуючи особливості стану 

національної економіки. Принаймні необхідно знати межу використання цих 

методів, бо тоді впровадження реформ у такий спосіб буде приречено на витратні 

й безуспішні експерименти, про що свідчить досвід проведення економічних та 

інших реформ в Українській державі за всі роки її незалежності.  

Основною причиною такого стану законотворчого процесу в парламенті 

України є досить поширене в ньому лобіювання інтересів певних бізнес-груп 

(великих підприємців: власників банків, промислових, сільськогосподарських 

компаній тощо). Від цього втрачається якість законів, помітно послаблюється їх 

соціальна спрямованість, узгодженість з іншими актами законодавства, не кажучи 

про їх невідповідність загальнонаціональним інтересам країни. Такою є справжня 

реальність, в якій, як писав Ф. Енгельс, взаємодіють дві неоднакові сили: з одного 

боку, економічний рух, а з іншого – нова політична сила, що прагне до більш 

можливої самостійності, якщо вже вона введена в дію, то володіє також і власним 

рухом [235, c. 417]. У такий спосіб актуалізується питання соціальної та 

юридичної відповідальності великого бізнесу перед людиною і громадянським 

суспільством, на чому неодноразово наголошувалося у літературі вітчизняними 

і зарубіжними вченими [138, с. 206; 239, с. 139-147 ].  

Іншою причиною неефективності правового регулювання економічних 

відносин, на нашу думку, є відсутність у правовій науці (як і в економічній) 

належного науково обґрунтованого економічного і фінансового аналізу права 

(законів), з чим пов’язаний прогноз розвитку економіки країни й розробка 

відповідних пропозицій законодавцеві та уряду держави.  

Тому закономірним було виникнення в економічній і юридичній науках 

у ХХ столітті (спочатку в країнах Заходу, Близького Сходу й Азії) таких нових 

напрямів, як «економічне право», «економічна теорія права», «публічне 

економічне право», «міжнародне економічне право». Наприкінці минулого 

століття і на початку ХХI активно розпочалося їх формування в правознавстві та 

економічній науці в країнах пострадянського простору, у тому числі в Україні 

[234, с. 19‒34; 240, с. 178‒180]. У зв’язку з цим О. Скакун вважає, що цей 
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напрямок потребує глибокого вивчення, без чого неможливо уникнути його 

критично упередженої оцінки [241, c. 157]. Разом з тим, як зазначають німецькі 

вчені К. Цвайгерт і Х. Кетц, ефективність методу «економічного аналізу права» не 

безмежна, цей метод дає можливість виявити конфліктність цілей, які намічені у 

рамках впроваджуваної правової політики, і на цій основі визначити пріоритети 

згідно з оцінкою ситуації, отриманою за результатами аналізу співвідношення 

цілей і засобів, корисністю і витратами [242, с. 372‒373].  

Питання щодо налагодження професійного й ділового співробітництва між 

юристами, економістами і фінансистами залишається, як і двадцять чотири роки 

тому, проблемним, незважаючи на його важливе практичне значення у вирішенні 

актуальних для суспільства проблем [243, c. 54]. У статті «Економічна домінанта 

в правовій доктрині: теоретичний економіко-правовий аналіз» О. Скакун 

стверджує, що категорією «економічна домінанта» підкреслюється опорна 

значущість економіки для формування і функціонування правової доктрини, що 

аж ніяк не означає ілюзорного однобічного уявлення про те, що економіка все 

вирішує і все визначає економіка, політика і право – взаємопов’язані, бо їх 

родинним субстратом є суспільство [241, с. 160, 161].  

У наведеному судженні автор ніби відходить від доктрини безумовного 

економічного детермінізму і його прямого впливу на суспільний розвиток, проте 

вважає, що природа економіки і права визначається законом співвідношення 

форми і змісту, де основою змісту є економічні відносини, а формою – право. 

У процесі здійснення правового регулювання, на думку О. Скакун, економічні 

поняття, інститути, зокрема, економічні форми власності, набувають 

нормативного змісту, закріпленого в нормах права, наприклад у праві власності 

[241, с. 161‒162].  

У кожній наведеній тезі, по суті, відтворюється застаріла науково-

теоретична парадигма щодо взаємовідносин права, політики, економіки, чого, 

можливо, не передбачає сама авторка. З нашої точки зору принциповим 

упущенням є те, що у запропонованій конструкції право не визнається 

об’єктивним феноменом щодо економіки та інших суспільних явищ. Бо, як можна 
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розглядати співвідношення об’єктивно не співвідносних різних явищ – права й 

економіки, як форми і змісту. Загальноприйнято, що економіка розвивається 

відповідно до об’єктивних законів, але право так само існує, функціонує і 

розвивається згідно з притаманними йому об’єктивними закономірностями.  

Слушною є думка про те, що «правову матерію треба освоювати і 

сприймати нарівні з економічною» [241, с. 192]. Вирішенню цього завдання, на 

наш погляд, сприяла б спільна розробка юридичною й економічною науками 

доктрин, на основі яких можна було б підготувати юридично закріплену державну 

доктрину-акт [244, с. 77‒84]. Поділяючи позицію щодо формування в 

українському правознавстві теорії й напряму економічного права, водночас 

вважаємо, що не менш важливою мала б стати і доктрина правової економіки 

[245, с. 178‒180].  

У цьому контексті заслуговує на підтримку наведений вище підхід до 

розв’язання цієї проблеми Ф. Шахматовим. Разом з тим зазначимо, що складність 

у дослідженні відносин між правом і економікою полягає у наявності в юридичній 

і економічній науках різних, у тому числі взаємовиключних теорій, методологій і 

принципів. Одні надають перевагу ринковим регулятивним економічним 

механізмам і суворо заперечують втручання держави, це – так званий ліберальний 

підхід; інші базуються на паритеті у взаємодії ринкового і державно-правового 

регулювання економічних відносин – об’єктивістська доктрина права; у третіх – у 

регулюванні економічних відносин пріоритет надається праву і державі. Отже, 

людство використовує різні моделі економічного розвитку, враховуючи і світовий 

досвід, і національні особливості економіки своєї країни.  

У відносинах права та економіки негативну роль, на наш погляд, відіграла 

орієнтація наукової думки на пошук у праві не об’єктивної, а суб’єктивної 

природи. Внаслідок такого розуміння право в соціальній реальності стає 

пасивним і надто податливим інструментом для тих, хто ним маніпулює в процесі 

використання, приховуючи цілі та наміри, що не збігаються з інтересами 

суспільства і громадян. Щодо цього наочним прикладом є проведена 

в пострадянських країнах, у тому числі в Україні, в 90-х роках ХХ століття 
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приватизація об’єктів державної власності, що на сьогодні так і не визнана 

суспільством за її явної несправедливості, оскільки ця акція позбавила переважну 

більшість громадян країни можливості реалізувати конституційні майнові права, 

а в окремих випадках – позбавила права на житло.  

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що позитивне право виступає лише як 

таке законодавство, яким його створила державна влада, ухвалюючи відповідні 

законодавчі акти. Особливо це стосується економічних і соціальних законів, 

зокрема: про податкову систему, окремі види податків і акцизів, розмір 

мінімальної заробітної плати і пенсійного забезпечення, виділення з державного 

бюджету коштів на розвиток науки та освіти, охорону здоров’я і навколишнього 

природного середовища тощо. Відтак, постає питання про суспільну оцінку таких 

законів як тих, що не відповідають праву, визначення їх як «неправових законів». 

Але до цього питання ми повернемося пізніше, а зараз підкреслимо наступне.   

З аналізу взаємовідношення держави і права з економікою постає важливий 

для нашого дослідження 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».  

Разом з тим, право як суспільне явище взаємопов’язане і взаємодіє не тільки 

з економікою, а й з іншими явищами, фактично з усіма сферами суспільного 

життя, які потребують правового регулювання. Проаналізувати усі ці взаємодії 

неможливо в рамках даного дослідження, тому ми розглянемо взаємозв’язок 

права, в контексті його об’єктивності, з політикою, ідеологією, мораллю і 

релігією.  

На відміну від держави, її органів влади, які з відомих причин відчужені від 
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суспільства і громадян, праву (не позитивному), виходячи з його природи, таке 

відчуження не властиве, оскільки воно органічно пов’язане з суспільством, є 

носієм загальнолюдських цінностей соціальної справедливості, свободи, рівності. 

Йдеться про політичне відчуження, під яким розуміють процеси і результат 

перетворення держави, що виникла як наслідок людської діяльності, в щось 

незалежне від суспільства, чуже йому і над ним пануюче [82, c. 129]. Для виходу з 

такої ситуації, наголошується в науковій літературі, одним із способів 

є підпорядкування держави праву, яке покликане забезпечити упорядкованість 

і прогнозування дій державної влади, стабільність залежних від неї відносин 

[82, c. 130].  

Відсутність у праві відчуження відрізняє його від законів (позитивного 

права), зміст якого нерідко з правом принципово не збігається. Адже позитивне 

право може суперечити основоположним людським цінностям соціальної 

справедливості, свободи, рівності, основоположним правам і свободам людини і 

громадянина. Разом з тим співвідношення права і закону є частиною складнішої і 

структурно глибшої проблеми взаємовідносин права і держави, про що вже 

згадувалося раніше.  

Здавалося б, що ця тема знайшла відображення в конституціях майже всіх 

демократичних держав світу, в яких задекларовано верховенство права як 

безпосередньо діючий у державі принцип. Утім не обійшлося без плутанини у 

формулюванні даного принципу, його конкретизації в основних законах. 

Особливо це стосується конституцій країн пострадянського простору, в яких іноді 

надто складно, неточно і суперечливо виписані конструкції співвідношення 

категорій «влада народу», «суверенітет держави», «узурпація державної влади», 

«конституційний лад», «засади поділу державної влади» тощо.  

Ознайомлення з публікаціями в юридичній літературі щодо 

взаємовідношення права з політикою та ідеологією вказує, що незважаючи на 

значну кількість таких робіт, дана проблема не має єдиного розуміння. З нашої 

точки зору, найбільш обґрунтовану позицію займають у цьому питанні 

Ю. С. Шемшученко та О. І. Ющик. Зокрема, вони відзначають, що під тиском 
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домінування політики над правом формується викривлене праворозуміння не 

лише у пересічних громадян, а й у політичної верхівки суспільства. Ознакою 

цього є формування 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.  

Автори пишуть, що у політико-правовому відношенні Конституція України 

досить чітко розрізняє функціональну роль парламенту і глави держави (попри те, 

що безпосередньо народ обирає як депутатів до Верховної Ради, так і Президента 

України): Верховна Рада України у системі державної влади є представником 

народу, а Президент України є главою держави і виступає від її імені. При цьому 

виключно народ є єдиним джерелом влади в Україні, яка реалізується ним 

безпосередньо та опосередковано через державу і місцеве самоврядування. 

Політично і юридично парламент, як представник народу в системі державної 

влади, з точки зору реалізації влади народу має відігравати пріоритетну роль. 

Це також випливає і з факту конституційних змін та переходу України від 

президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми 

правління. 

В умовах існування багатопартійності та суперечливих зовнішніх інтересів 

щодо України, наголошують автори, розраховувати на швидке більш-менш певне 

визначення політики держави можна лише спираючись на право і Конституцію, 

як формальну основу такого визначення. Інший шлях позбавлений навіть 

формальної основи; як показує вітчизняний досвід, неправовий шлях зводиться 

зрештою до неупорядкованої, стихійної, хаотичної політико-державної діяльності 

під маркою різноманітних політичних, конституційних, адміністративних, 

судових тощо «реформ», позбавлених стратегічної мети розвитку України.  

Таким чином, роблять висновок Ю. Шемшученко і О. Ющик, існує 

очевидна необхідність змістити акценти у співвідношенні «політика – право» 

у напрямі права, теоретично переосмисливши дане співвідношення. Що для цього 
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потрібно? – Передусім, наукове уявлення про право і політику, розуміння 

сутності даних явищ, їх суспільної природи, пізнання їх як необхідних феноменів 

історичного розвитку. 

Узагальнення новітніх наукових уявлень, зазначають вони, дає підстави 

вважати, що право взагалі виникає разом з виникненням людського суспільства як 

специфічний нормативний спосіб забезпечення управління ним. Щодо політики, 

то це явище виникає на більш пізньому етапі розвитку, з утвердженням приватної 

власності, разом з яким відбувається соціальне розшарування суспільства 

і політизація суспільних відносин. У цих умовах суспільна влада набуває 

характеру політичної влади, стає способом панування певної соціальної групи 

(класу) приватних власників над іншими класами і соціальними групами. 

Одночасно з цим з’являється на історичній арені державність, як особлива 

(юридична) форма реалізації політичної влади в суспільстві. При цьому звичаєве 

право поступово витискається новою, іманентною державному управлінню 

формою, якою стає юридичне право. Саме з цією історичною формою права має 

справу сучасне суспільство.  

Отже, якщо право є необхідною складовою управління будь-яким людським 

суспільством, то політика притаманна тільки класово розшарованому суспільству. 

Через це право взагалі, як нормативний регулятор суспільних відносин, становить 

загальнолюдську цінність; натомість, політика є лише специфічною формою 

реалізації вказаних відносин, яка обумовлює особливу – юридичну – форму 

суспільного управління (державність) і відповідну історичну форму права 

(юридичне право) на певному етапі розвитку.  

Це означає, що політика стає визначальним фактором лише щодо тієї 

форми, якої набуває право як нормативний регулятор в механізмі соціального 

управління в класовому суспільстві. З іншого боку, нормативний характер права 

залишається необхідним моментом механізму соціального управління як такого, 

тобто змістовним моментом цього управління. Право, відтак, виступає як 

визначальний фактор щодо політичної форми соціального управління. Іншими 
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словами, у співвідношенні «політика – право» політика визначає історичну форму 

права і, разом з тим, визначається його нормативною природою.  

Таким чином, тут має місце взаємовизначення 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, тобто охоплюється нормативно-правовим 

регулюванням. Простіше кажучи, йдеться про діалектику відношення змісту 

і форми: динамічний і суперечливий політичний процес (зміст) стабілізується та 

упорядковується правовою системою (формою), концентрованим вираженням 

якої в сучасних умовах виступає конституція держави.  

Правова форма політичного процесу набуває реального втілення 

в конституції, як політико-правовому акті, що фіксує в юридичній формі 

результат політичного процесу, співвідношення політичних сил на певний момент 

розвитку суспільства в їх боротьбі за державну владу. Ця політична боротьба 

визначає зміст сучасного політичного процесу в Україні, впливаючи на правову 

форму даного процесу, підпорядковуючи право і Конституцію потребам боротьби 

за владу. При цьому використання права і Конституції не обмежується їх прямим 

призначенням для упорядкування, стабілізації політичних процесів; право, 

Конституція стають предметом ідеологічного тиску на політичних опонентів.  

Зокрема, багато теоретиків і політиків висувають вимогу, щоб закон 

держави був «правовим». На практиці це означає, що ті закони, яких вони не 

сприймають, є неправовими, а відтак можуть не виконуватися. Цей правовий 

нігілізм по суті є ідеологічним виправданням необмежених претензій на приватну 

власність і державну владу, яка її захищає. З точки зору ліберальних теорій 

«неправові» закони не є правом взагалі. Натомість правом визнаються 

протизаконні дії, які забезпечують реалізацію інтересів певних політиків. 

При цьому не враховується, що протизаконні дії не можуть по суті бути нормою, 

чим за своєю природою є право – нормативний регулятор суспільних відносин. 

Отже, загальну природу права як соціальної цінності ліберальні теоретики і 
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політики приносять у жертву окремо визначеному поточному моменту, тобто 

знову-таки, підпорядковують право диктату «політичної доцільності».  

Отже, якщо когось не влаштовують окремі закони держави, це означає, що 

його не влаштовує існуюче право у певній частині. Щоб змінити небажану 

частину права, треба мати політичну силу, здатну зробити бажане право дійсним. 

При цьому визнання незручного закону «не правовим» є не більше ніж 

пропагандистський хід у боротьбі за нове право; однак таке визнання позбавлене 

будь-якої теоретичної, наукової вартості.  

Практичний висновок із цього такий. Коли якась політична сила змінює 

певні закони держави у законний спосіб, – це означає, що вона залишається на 

ґрунті чинного права, діє законно і правомірно, за «законним правом». Коли ж ця 

сила вдається до зміни чинних законів у незаконний спосіб, це означає, що дана 

політична сила полишає ґрунт юридичного права, діє протизаконно і отже, 

неправомірно, протиправно. Тому виправдання незаконних дій посиланням на їх 

правомірність, «дух права» насправді є обманом, пропагандистським прийомом 

для ошукування виборців.  

Доки чинна влада є легітимною, вона має моральне право видавати ті 

закони, які вважає за потрібне, встановлювати і підтримувати те юридичне право, 

яке вважає за необхідне для суспільства (як вона розуміє цю необхідність), 

оскільки більшість суспільства погоджується з цим. А коли державна влада 

втрачає легітимність, перестає користуватися підтримкою більшості населення 

країни, тоді моральне право встановлювати інше юридичне право переходить до 

тієї політичної сили, яка є легітимною, тобто користується підтримкою більшості 

суспільства.  

Разом з тим, реалізація цього морального права на встановлення нового 

юридичного права передбачає лише два шляхи: законний або революційний. 

Останній шлях означає, що, як зауважував німецький правознавець Ієринг, сила 

приносить у жертву право і рятує життя, а вирок історії є остаточним і 

вирішальним. Якщо ж залишатися на ґрунті права, то іншого шляху, крім 

законного, для реалізації морального права на владу не існує.  
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Особливо це важливо для політичної оцінки юридичних рішень державних 

органів (виборчих комісій, суду тощо), котрі не зобов’язані враховувати усі 

політичні наслідки їхніх рішень, оскільки діє презумпція того, що ці наслідки 

врахував законодавець при прийнятті відповідних законів. Саме такий підхід 

робить незалежним суд у традиційних демократіях. Протилежний підхід означає 

заперечення принципу законності, що не можна визнати доцільним не лише 

з правової, а й з політичної точки зору, з точки зору «політичної доцільності» 

(якщо не вважати такою лише корпоративно-політичну доцільність окремих 

політичних сил), тим більше за умов суспільної нестабільності.  

Необхідно наголосити на неприпустимості відступу від вимог Конституції 

України в діяльності органів, які мають забезпечувати її додержання усіма 

суб’єктами. Це стосується, насамперед, Конституційного Суду України, 

Верховного Cуду України та інших правоохоронних органів. Тут має панувати 

виключно законність і ніякої іншої «політичної доцільності», ніж та, що її 

визначено Конституцією та законам [246].  

Стосовно проблеми взаємовідношення права і моралі, то вирішення цієї 

проблеми ускладнене не тільки відсутністю єдиного праворозуміння, а й тим, що 

в науці не вироблено також і єдиного поняття моралі. Як пише О. Дробницький, 

аналіз поняття моралі вимагає відходу від звичної загальногуманітарної 

і загальнофілософської мови і пошуку таких концептів, які б відповідали 

специфіці конкретного предмета [247, с. 256].  

Автор розглядає співвідношення моралі з правом з точки зору того, що 

мораль є способом неінституціональної регуляції поведінки, тоді як право 

представляє інституціональний регулятор. У суспільстві, вказує він, діють багато 

різних способів нормативної регуляції поведінки. Разом з правом, до категорії 

інституціональних регуляторів належать різні адміністративні й організаційні 

норми, статути, інструкції тощо. Тут норми створюються діяльністю особливих 

інститутів, які мають на це особливі прерогативи. Спеціальні установи проводять 

нормативні вимоги у життя – підтримують їх своєю владою, контролюють і 

застосовують санкції. Тобто тут спеціальна норма видана спеціальною 
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організацією (державою, установою, асоціацією), і тільки від її імені вона може 

висловлюватися. Відтак, інституціональні норми чітко виділені в «особливу 

форму буття».  

На відміну від цього, неінституціональні норми мають іншу природу, вони 

формуються в самому процесі спільної життєдіяльності людей і масового 

спілкування. Тут немає характерного для інституціональних норм поділу на 

суб’єкт і об’єкт регулювання. Спільнота, що виробляє і санкціонує норму, 

зазвичай і є тією спільнотою, яка цю норму виконує. 

У моралі ( в цьому її відмінність від звичаю), немає прямого співпадіння 

між тим, як люди фактично діють у масі, тим, що прийнято, і тим, як належить 

вчиняти, що вимагається від них мораллю. Звідси в етиці виникає відома 

дихотомія сущого і повинного (того, як усе насправді відбувається, і того, як має 

відбуватися). На відміну від цього, норми права поширюються на всіх членів 

даного суспільства, тому вони мають всезагальний обов’язковий характер. У праві 

законовстановлюючим суб’єктом є держава, у звичаї – спільнота в цілому. Таким 

чином, автор, розглядаючи мораль і право як нормативні регулятори поведінки, 

розрізняє водночас їх за критерієм їх інституціональності [247, с. 256‒265]. 

Часто на побутовому рівні вживається термін «моральне право», суть якого 

є зрозумілою для тих, хто його вживає, як і те, що застосування такого права не 

тягне юридичних наслідків, а є оцінкою певної діяльності суб’єктів 

правовідносин: громадян, юридичних осіб, держави та її публічної влади 

з позицій совісті, добра, людяності, честі, гідності, справедливості, здорового 

глузду. Як наголошує проф. Г. Мальцев, моральність права починається з того, що 

право-установчий авторитет потребує первісної моральної підтримки спільноти, в 

рамках якої створені ним юридичні норми діятимуть легітимно. У свою чергу 

легітимність, підкреслює вчений, поза всім іншим, що існує, включає в себе 

моральне визнання цього авторитету, громадську оцінку його політичної, 

правової, а також моральної позиції, в якій народ, і це цілком природно, вбачає 

запоруку внутрішньої моральності права, створеного законодавцем та іншими 

суб’єктами нормотворчої діяльності [248, c. 12].  
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Отже, моральність права безпосередньо пов’язана з народом – єдиним 

джерелом влади в державі, що й надає легітимності прийнятим законам, які є 

вираженням суверенної волі народу. Не димно, що філософи й юристи досі так і 

не знайшли достатніх підстав для розмежування права і моралі, задовольняючись 

у такому відношенні лише грубими і паліативними критеріями.  

Проф. Г Мальцев підкреслює, що панування в правознавстві юридичного 

позитивізму, емпіричного знання про право призвело до свого роду 

«пізнавального аскетизму», ігнорування або недооцінювання нормативних 

ціннісних, телеологічних методів опанування юридичної реальності, наївного 

переконання, що повністю раціональне право можна побудувати на базі точних, 

математичних знань, подібних до геометрії. Такою була ціна за відмежування 

права від етики й моралі [248, c. 56, 106].  

Поділяючи це міркування вченого, зазначимо, що в науковій літературі 

нерідко і, на наш погляд, невиправдано загострюється увага щодо протиріч між 

правом і мораллю. Ідеться про розходження між нормами законодавства 

(позитивним правом) і мораллю, що дійсно має місце. Такі протиріччя можуть 

виникати тільки внаслідок недоліків або непридатності конкретного ціннісного 

критерію в одній із наявних систем, і потрібно встановити, в якій.  

Проблема взаємовідношення права і релігії також є складною, її вирішення 

в літературі не має однозначного трактування. З нашої точки зору, оскільки 

релігійні норми належать до системи нормативної регуляції суспільства, то 

відношення права і релігії повинно розглядатися за тими ж підходами, як 

і відношення права і моралі, в залежності від сфери суспільних відносин, яка 

регулюється цими нормами. Наприклад, відносини дружби регулюють норми 

моральні, а культові – релігійні.  

Комплексна дія правових, моральних, релігійних та інших соціальних норм 

на суспільні відносини, відзначає В. Клочков, утворює нормативний механізм 

соціальної регуляції [249, с. 72]. У цьому механізмі кожний вид норм визначає 

специфіку того чи іншого регулятора (права, моралі, релігії тощо). Тому і питання 

співвідношення вказаних регуляторів є, фактично, питанням співвідношення цих 
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регуляторів між собою в рамках єдиної нормативної підсистеми культури. При 

цьому має значення особливість суспільно-історичних умов, в яких діють вказані 

регулятори. Наприклад, у мусульманських країнах релігія відіграє більш вагому 

роль у співвідношенні з правом, ніж у світських державах, де конституційно 

закріплюється відокремлення держави від церкви. 

Разом з тим, варто відзначити і те, що 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. На цю обставину звертається увага 

в юридичній літературі [250].  

Водночас, варто наголосити, що 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, які є умовою 

сприйняття держави правовою цінністю, що виконує інтегративну функцію щодо 

консолідації населення країни, убезпечення його життєдіяльності та 

прогресивного розвитку. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. На відміну від досліджень проблем права, що в останні десятиліття в 

юридичній науці набули значної інтенсивності, проблемам держави приділяється 

значно менше уваги. Складність держави як суспільного явища, з одного боку, 

зумовлює суб’єктивність її сприйняття в суспільстві, з іншого – об’єктивно 

припускає неминучість багатоваріантного розуміння й наявність ряду 

різноманітних інтерпретації. Поширене в науковій літературі поняття держави як 

політико-територіальної організації публічної влади суспільства (народу) в певні 

історичні періоди відігравало прогресивну роль, насамперед у період становлення 
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й розвитку національної державності. Цей аспект розуміння держави не втратив 

свого значення й сьогодні, але тільки ним її дослідження не вичерпано. Науково-

пізнавальний процес щодо держави, як і права, ніколи не переривався, 

продовжується він і сьогодні, що обумовлено неухильним зростанням їх ролі 

в життєдіяльності суспільства в сучасних умовах.  

2. Держава, як і право, будучи феноменом культури та цивілізаційним 

досягнення людства, також належить до світу «ідеального» і тому є об’єктивним 

явищем в тому ж сенсі, що й право. Через це взаємодія держави та 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 та 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. 

3. Основними (базовими) ознаками держави є територія (її єдність, 

цілісність, недоторканність), суверенітет, населення (народ), взаємозв’язок 

і взаємодія з правом. Усі інші ознаки держави є похідними від базових 

і формуються на їх основі, це – державний устрій, форма правління, система 

органів публічної влади. Атрибути держави, що відображають її статус, 

ідентифікацію з національною належністю, історичними традиціями і культурою, 

акумульовані в її символах: державному гімні, державному прапорі, державному 

гербі (за ними юридично ідентифікують кожну суверенну національну державу). 

Суттєвим елементом незалежної держави також є визнання її іншими 

суверенними державами та міжнародною спільнотою держав – Організацією 

Об’єднаних Націй, що надає такій державі повної юридичної легітимації і статусу 

суб’єкта міжнародного права.  

4. Недоліком сучасного державорозуміння є характеристика держави як 

органу або апарату примусу (насилля) однієї частини населення (меншості) над 
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іншою (більшістю), оскільки ототожнення держави з сукупністю органів 

публічної влади не відображає її справжньої ролі в житті громадян і суспільства. 

У такому сенсі держава сприймається як уособлення зла, спотворення ролі народу 

(як її фундатора, носія суверенітету та єдиного джерела влади в країні), що 

спрямоване проти людини, її прав і свобод. Подібне трактування поняття держави 

поширене й у вітчизняному та зарубіжному державознавстві, що мало відповідає 

реальній дійсності та є наслідком абсолютизації однобічного класового 

сприйняття держави. При розумінні держави як сукупності органів публічної 

влади осторонь залишається народ, його боротьба за утворення власної 

незалежної й суверенної держави.  

Держава є правовою цінністю, що виконує інтегративну функцію щодо 

консолідації населення країни, убезпечення його життєдіяльності. У цьому 

полягає головне в державорозумінні, в якому народ відіграє домінуючу й 

вирішальну роль.  

5. У науковій літературі зв’язки та взаємодію права і держави традиційно 

розглядають у контексті їх співвідношення. З теоретичної точки зору така 

постановка питання не зовсім коректна, оскільки за природою право й держава є 

різними суспільними явищами, хоча і взаємопов’язаними; їм притаманні різні 

сутності, властивості, функції, а тому – вони не є співвідносними. Держава – це 

правове об’єднання людей (народу) на єдиній території зі спільними інтересами, 

способами життєдіяльності й соціально-економічним устроєм, традиціями та 

культурою. Право, як втілення соціальної справедливості, свободи й рівності, 

упорядковує цю життєдіяльність шляхом врегулювання в ній суспільних 

відносин. У цьому плані право для держави є необхідним важливим ресурсом, 

усвідомлене та ефективне використання якого здатне забезпечити стабільність 

існування та розвиток громадянського суспільства й самої держави.  

6. Право і держава – однаково об’єктивні явища, їх паритетний зв’язок і 

взаємодія є чи не найголовнішим у забезпеченні нормального функціонування 

суспільства. Держава, тим більше правова, здійснюючи свої функції має 

спиратися на право, яке в окремих випадках не може бути реалізоване без 
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підтримки управлінського і примусового механізмів держави. Однак такий 

«тандем» права і держави не є незмінним і завжди їм притаманним, у певних 

ситуаціях спостерігаються й зовсім протилежні тенденції. Історії відомі періоди, 

коли держава відходила від права, втрачала з ним зв’язок і взаємодію, 

перетворюючись, таким чином, в іншу за сутністю політико-юридичну 

організацію суспільства, зокрема тоталітарну, деспотичну, диктаторську тощо 

(антидемократичні протиправні режими). Право і держава є цивілізаційним 

досягненням людства, показником упорядкованої організації життєдіяльності 

людей. Їх збереження вимагає турботи про стабільність їх розвитку, 

удосконалення їх функціонування та використання для суспільних потреб. 

7. Розуміння взаємовідношення держави й права як правової та юридичної 

реальності хибно відбивається на праворозумінні, спрямовуючи його в русло 

позитивістських концепцій одержавлення права і обмеження правогенези 

продукуванням права державною владою (юридичний позитивізм). З інших 

позицій держава не визнається монопольним творцем права, у взаємодії з нею та її 

публічною владою право відіграє пріоритетну роль. Така критика юридичного 

позитивізму розгортається навколо поняття «правового закону» і співвідношення 

права і законодавства, а правильне вирішення питання зв’язку між правом і 

державою стає неможливим без урахування ідей верховенства права і правової 

держави.  

Аналіз відносин між правом і державою доводить, що право виникає 

і функціонує не тому, що є держава, її органи публічної влади, а тому, що 

відповідні суспільні відносини, потреби та інтереси не можуть бути виражені, 

структуровані та реалізовані поза правом. На право і державу покладено завдання 

вирішувати спільні для всього суспільства проблеми, тому вони взаємодіють на 

паритетних (рівнозначних) началах, є взаємозалежними одне від одного явищами. 

Такий «тандем» права і держави є надзвичайно важливим для забезпечення 

законності, стабільного і прогресивного розвитку суспільства.  

8. Теоретично сконструювати конкретну модель держави не складно, тим 

більше, що накопичений світовий досвід для цього відкриває значні й 
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різноманітні можливості щодо вибору її моделей. Практика державного 

будівництва в Україні дає достатньо підстав для висновку, що закріплена в 

Конституції модель держави і засади організації та діяльності її влади є набагато 

складнішою в її реалізації. Нехтування об’єктивністю права в процесі державного 

будівництва в Україні, неефективне використання його потенційного ресурсу та 

конструктивної дії, сприяли формуванню надмірної централізації державного 

управління, концентрації в ньому владних повноважень і надто слабкої, майже 

безвладної системи місцевого самоврядування.  

Подолання такої ситуації потребує істотної реорганізації всіх гілок 

державної влади, розв’язання проблем децентралізації і упорядкування системи 

виконавчої влади; перерозподілу повноважень між президентом, парламентом і 

урядом у напрямі зміцнення парламентаризму; встановлення додаткових заходів 

щодо зміцнення незалежності судів і суддів, удосконалення порядку формування, 

організації, діяльності та деполітизації повноважень, органу конституційної 

юрисдикції. Проте, заплановані в Україні реформи економічної й соціально-

культурної сфер, політичної, адміністративної та судової систем впроваджуються 

надто уповільнено, що робить такі реформи далекими від очікуваних і бажаних 

результатів. 

9. Комплексна дія правових, моральних, релігійних та інших соціальних 

норм на суспільні відносини утворює нормативний механізм соціальної регуляції. 

У цьому механізмі кожний вид норм визначає специфіку того чи іншого 

регулятора (права, моралі, релігії тощо). Тому і питання співвідношення вказаних 

регуляторів фактично є питанням співвідношення цих регуляторів між собою в 

рамках єдиної нормативної підсистеми культури. При цьому має значення 

особливість суспільно-історичних умов, в яких діють вказані регулятори.  

10. Взаємодія права з державою та іншими суспільними явищами 

(економікою, політикою, явищами духовної культури тощо) детермінована в 

сучасних умовах процесами глобалізації, що справляють значний вплив на право 

не тільки в міжнародних масштабах, а й на національні правові системи. Світова 

фінансово-економічна криза значно знизила можливості права ефективно 
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впливати на подолання чи мінімізацію її негативних наслідків. Розширення і 

 водночас посилення процесів глобалізації в економіці та гуманітарній сферах 

національних держав супроводжується загостренням конкурентної боротьби за 

міжнародні й регіональні ринки, виникненням нових ризиків для національного 

економічного і політичного розвитку країн.  

Національне правове регулювання в різних сферах життя не повинно 

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

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

принципом верховенства права.  

 



 171 

РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В КОНТЕКСТІ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ПРАВА 

 

3.1 Об’єктивність права та істинність: до проблеми співвідношення  

 

У загальній теорії права тема істини тривалий час не привертала належної 

уваги з боку вчених-юристів. Активно вона обговорювалася переважно в межах 

судової діяльності – кримінального і цивільного процесів. Дискутувалися питання 

про відносність і абсолютність істини в юриспруденції, а на цій основі 

формувалась теорія доказів у судовому процесі.  

Разом з тим, у 60-х роках минулого століття в юридичній літературі 

наголошувалось на тому, що в розв’язанні цієї проблеми важливо не те, є істина 

абсолютною чи відносною, а те, що вона є об’єктивною, тобто являє собою 

відповідність висновків суду, що містяться у вироку або рішенні, дійсності 

[251, c. 129]. Істина, встановлена у кримінальній справі, писав М. Строгович, 

об’єктивна (матеріальна), ‒ це повна і точна відповідність об’єктивній дійсності 

висновків слідства і суду про обставини розслідуваної та вирішуваної судом 

справи, про винуватість чи невинуватість притягнутих до кримінальної 

відповідальності осіб. Істина є принцип судового процесу [252, с. 132, 135].  

На наш погляд, ця цілком доречна думка правильно фокусує увагу на 

розкритті природи істини, якою є її об’єктивність, що надзвичайно важливо для 

прийняття органами правосуддя законного, обґрунтованого і справедливого 

рішення (вироку). Водночас важливо з’ясувати, як поняття істини інтерпретується 

на загальнотеоретичному рівні, оскільки, якщо істина об’єктивна, то вона 

є об’єктивною в усіх аспектах.  

Проблемі істини в праві були присвячені дослідження проф. В. Баранова, 

який одним із перших спробував довести, що така проблема в теоретичному 

правознавстві існує і є актуальною. Вчений вважає, що істина в праві – це 

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

розвитку. Разом з тим це така властивість норми права, яка виражає міру 

здатності її змісту і форми (підкреслено мною – Є.Є.) слугувати відображенням 
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дійсності суспільного буття [253, c. 226, 227]. Але, як зауважує проф. М. Козюбра, 

немає підстав обстоювати наукову обґрунтованість кожної норми права, 

вважаючи її втіленням істини [39, с. 24‒25]. З іншого боку, правова норма, 

процесуальна чи матеріальна, є невід’ємним елементом, точніше основою 

правовідносин, судового процесу, в яких не існує істини, не співвіднесеної 

з правом і законом [252, с. 85].  

Проте, якщо й говорити про істину в праві (нормах), то принаймні вона має 

бути адекватною то́ му, що в праві (законах) є втіленням соціальної 

справедливості, свободи, рівності для кожного з членів суспільства [254, с. 3‒11]. 

Саме в цьому, на нашу думку, полягає соціальна цінність і авторитет права, довіра 

до нього людей. Бо тоді втрачається будь-який сенс встановлювати істину в праві 

і вважати його соціальною цінністю. Як пише Н. Оніщенко, «рівність прав і 

свобод є відтворенням справедливості як ціннісної категорії, що формується 

в суспільстві відповідно до сформованих уявлень про мораль і норми поведінки» 

[255, с. 9].  

Не випадково, що ці проблеми, які впродовж усієї історії людства найбільш 

чутливо сприймались у різних суспільствах, були одними з найважливіших в 

обговоренні мислителями, юристами і політиками [256, с. 24‒40]. Їх 

злободенність не стала меншою в епоху глобалізації ХХІ століття і, навпаки, вони 

лише загострилися [257, с. 20; 258, с. 193]. У цьому ж контексті в суспільних 

науках, у тому числі юридичній, відбувається процес переосмислення 

гуманістичної спрямованості права [18, с. 155‒164].  

З наведеною раніше позицією В. Баранова щодо істинності як властивості 

правової норми можна погодитися частково, оскільки істинність норми залежить 

від того, наскільки законодавець правильно пізнав природу відносин, які 

врегульовує відповідна норма, і по-друге, наскільки адекватно він визначив їх 

у вигляді норми. Сумнівно істину в праві визначати як властивість правових 

норм, що відображає суб’єктивну точку зору на її визначення. Тим більше, 

вважаючи істину властивістю норм права, можна дійти висновку про те, що всі 

правові норми є істинними, а це далеко не так. Істина правової норми, як вважає 
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вчений, це така її властивість, яка гносеологічно характеризує зміст і форму 

правової норми. При цьому підкреслюється, що істинність передусім стосується 

інтелектуальної сторони змісту правової норми: це така властивість 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 [253, c. 231].  

Думку автора про те, що істинність стосується інтелектуальної сторони 

змісту і форми права, вважаємо помилковою. По-перше, в такому разі 

ототожнюється процес пізнання істини з самою істиною, яка залишається поза 

цим процесом і певний час є невідомою для суб’єкта, оскільки істину ще потрібно 

знайти, адже вона об’єктивна, є незалежною від суб’єкта пізнання. Саме ця 

обставина залишається поза увагою автора. По-друге, істина оцінюється в процесі 

пізнання і відкривається завдяки інтелектуальній науково-пошуковій діяльності 

пізнавального суб’єкта. Нагадаємо, що в «Тезах про Фейєрбаха» К. Маркс не без 

підстав стверджував, що питання про те, чи володіє людське мислення 

предметною істинністю, зовсім не питання теорії, а практичне питання [259, c. 1]. 

Цей висновок мислителя не втратив своєї актуальності й сьогодні, у тому числі 

для юридичної науки пізнанні правової істини. 

Крім того, визначаючи істину в праві проф. В. Баранов пов’язує її лише зі 

змістом і формою права і не поширює її на інші його аспекти, такі як сутність, 

функції, принципи, на право в цілому (норми). У такому разі навряд чи можна 

дізнатися про те, в чому насправді полягає істина в праві, є вона відповідністю 

права реальності, в якій воно існує і функціонує, тобто є констатацією його 

достовірності, точним або спотвореним відображення такої реальності тощо. 

Проте, вважаємо, що коли йдеться про істину в праві, то на перший план виступає 

його достовірність як офіційного і найбільш авторитетного регулятора суспільних 

відносин.  

Щодо інтелектуальної сторони змісту і форми в праві, то погляди час від 

часу, залежно від процесів, що відбуваються в суспільстві, постійно змінюються. 

Так, у кримінальному законодавстві спостерігається декриміналізація злочинів 
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або, навпаки, криміналізація правопорушень як у сферах економіки, інформатики, 

національної безпеки, фармакології, фінансово-банківської діяльності тощо. 

У запропонованих наукових концепціях щодо децентралізації державного 

управління є ідеї, згідно з якими певні сфери правового регулювання суспільних 

відносин, що підпадають під дію законів, у перспективі можуть стати предметом 

регулювання нормативно-правовими актами меншої юридичної сили та, 

відповідно, бути переданими до повноважень органу місцевого самоврядування.  

Поділяючи концептуальний підхід В. Баранова в дослідженні проблеми 

істини в праві, М. Байтін вважає, що істинність правових норм полягає в їх 

відповідності державній волі. Тобто відповідними праву є тільки істинні норми, 

а стосовно норм, що не відповідають державній волі суспільства, природним 

законам як моральної основи позитивного права, а також норм, що обмежують 

права і свободи громадян, то це – хибні норми, які не повинні застосовуватися і 

мають у встановленому законом порядку бути змінені або скасовані [10, c. 73]. 

Наведене положення містить суперечності. Виявляється, що право як 

система норм, які виражають державну волю, складається принаймні з двох їх 

типів: істинних і хибних. Утім як перші, так і другі є обов’язковими до виконання, 

застосування владними органами (управлінськими, судовими, правоохоронними). 

Втім не зовсім зрозуміло, про що йдеться в позиції вченого стосовно норм, які не 

відповідають державній волі, враховуючи, що переважна більшість правових 

норм (винятком є звичаєве і релігійне право) встановлюється державною владою, 

у тому числі й ті, що не відповідають державній волі.  

Зробимо припущення, що суддя, здійснюючи підготовку справи до 

розгляду, дійшов висновку, що норма закону, під яку підпадають порушені 

у справі питання, на його погляд не відповідає природним законам як моральній 

основі позитивного права, є хибною, тобто неістинною, а тому не може бути 

застосована. Проте, відомо, що судді при здійсненні правосуддя незалежні 

й підкоряються лише закону (частина 1 статті 129 Конституції України). 

Це надзвичайно важливе положення, потрібно тлумачити не буквально, оскільки 

метою судді при здійсненні правосуддя має бути встановлення істини у справі, 
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яка розглядається. У такому разі істина є результатом пізнання реальних фактів, 

станів, відносин, пов’язана з їх оцінкою тощо (з яких складається уявлення щодо 

суті справи), а також адекватним тлумаченням і встановленням правового смислу 

закону, що підлягає застосовуванню в такому випадку [260, c. 123‒130].  

Проте суддя не має права на свій розсуд вирішувати долю правової норми, 

яка хоча і є хибною, але діє в правовій системі держави й тому є обов’язковою до 

виконання як судом, так і іншими суб’єктами правовідносин. До того ж судовий 

розсуд,як зазначає ізраїльський учений-юрист А. Барак, ‒ це повноваження, 

надане законом особі, наділеній владою обирати між двома чи більше 

альтернативами, коли кожна альтернатива законна [261, c. 13]. З цією думкою не 

можна не погодитися, тим більше, що вона розрахована як на високу 

професійність, знання і досвід судді, так і на достатні правові можливості, надані 

законом.  

У судовій практиці з цивільних справ сьогодні немає випадків, коли судді 

постановляли б рішення по справі, керуючись власною оцінкою щодо 

застосування правової норми з точки зору її архаїчності або неточності. Разом із 

тим у випадку, коли під час розгляду, зокрема цивільної справи, у суду виникнуть 

сумніви щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції 

України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції 

Конституційного Суду України, суд відповідно до частини 3 статті 8 Цивільного 

процесуального кодексу України, звертається до Верховного Суду України для 

вирішення питання стосовно внесення відповідного подання щодо 

конституційності до Конституційного Суду України.  

У тому разі, якщо Пленум Верховного Суду України дійде висновку щодо 

доцільності звернення до Конституційного Суду з конституційним поданням для 

вирішення питання про конституційність закону чи іншого правового акта, 

Конституційний Суд відповідно до частини 2 статті 57 та статті 83 Закону 

України «Про Конституційний Суд України» має визнати провадження за 

поданням Верховного Суду невідкладним і вирішити порушене в ньому питання 

протягом одного місяця. Провадження ж у справі, що перебуває на вирішенні 
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суду, в якого виникли вказані вище сумніви, за наведених обставин зупиняється 

на час вирішення вказаних питань у встановленому порядку Верховним та 

Конституційним судами. Хоча Верховний Суд і може визнати звернення 

недоцільним, або Конституційний Суд за наслідками розгляду звернення, що 

надійшло, дійти висновку про відповідність закону Конституції, ‒ сумніви щодо 

конституційності формально вважаються подоланими. І навіть якщо вони 

залишилися у судді, що вирішує справу, ‒ підкоритися закону незалежно від 

суб’єктивних переконань йому вказує Конституція України. 

З приводу наведеного проф. В. Кудрявцев підкреслював, що в усіх випадках 

професійному юристу має бути притаманна чітка й визначена позиція, а жодні 

побажання, переконання чи думки не можуть розглядатися як правові норми, 

більше того, якщо вони не відображені в юридичному акті, прийнятому 

в установленому порядку [262, c. 6]. Така позиція є важливою не тільки для 

правозастосовної діяльності, а й для будь-якої іншої юридичної діяльності 

[263, с. 46‒48].  

Повертаючись до наведених вище міркувань щодо істини в праві 

проф. М. Байтіна, зазначимо, що його твердження про відповідність праву тільки 

істинних норм, викликають питання. З одного боку ‒ що означає право, яке за 

визначенням автора, є вираженою в законодавстві державною волею, системою 

загальнообов’язкових норм? а з іншого ‒ чому йдеться про належність до права 

«тільки істинних» правових норм і як у такому разі бути з неістинними? 

Можливо, в цьому висловлюванні вченого йдеться про так зване чисте 

право, ідею про яке свого часу вперше сформулював І. Кант, а пізніше підтримали 

інші філософи і правознавці. Так, в останні десятиліття ідея чистого права 

привернула увагу проф. С. Алексєєва, який найважливішим вважав те, що 

характеристика права як такого, звільненого від «усього іншого», ‒ одна з 

головних сторін власної логіки права і – що не менш важливо – його історії, коли 

право в процесі свого функціонування та розвитку дедалі більше виступає в своїй 

власній плоті [264, c. 528].  

У наведеній тезі є рація для міркувань щодо перспектив розвитку права і 
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його ролі в суспільстві; водночас вона викликає більше запитань, ніж містить 

відповідей на них. По-перше, що мається на увазі: «право, звільнене від «усього 

іншого», «власна логіка права», «в своїй власній плоті»? По-друге, можливо, що 

думка вченого спрямована не на право, як таке, а на законодавство, що містить 

чимало «усього іншого», у тому числі суперечності, архаїзми, неузгодженості 

норм, інші недоліки, що мають наслідком порушення прав і свобод людини.  

Звільнення законодавства (законів) від архаїчних правових норм і тих, що 

утискають права і свободи людини і громадянина, ‒ першочергове завдання 

державної влади. Безсумнівно, це завдання має вирішуватися безперервно, а в 

окремих випадках – невідкладно, але не поспіхом і не обдумано, як це було в 

ситуації із законами, прийнятими 16 січня 2014 року, та поверненням до 

Конституції України в редакції відповідно до Закону «Про внесення змін до 

Конституції України» від 08 грудня 2004 року.  

Очевидно, що думка проф. С. Алексєєва спрямована на пошук і окреслення 

образу ідеального права («чистого права»). Якщо це так, то, з нашої точки зору, 

передусім ідеться про право як носія і втілення соціальної справедливості, 

свободи, рівності, – без будь-якого перебільшення найважливішого життєвого 

прагнення народів, кожної людини, громадянина. Водночас учений застерігав, що 

такого стерильного, чистого («двічі очищеного») права як якоїсь функціонуючої 

юридичної системи в нашому земному житті не було, немає і не буде ніколи 

[264, c. 175]. З цим важко дискутувати, але те, що така думка близька до істини, 

не викликає сумніву.  

Простежуючи логіку наведених суджень М. Байтіна, не можна не помітити, 

що право як державна воля [10, c. 61] вже як таке є істинним, оскільки 

є державною волею. З такою позицією не можна погодитись, оскільки 

«сортування» правових норм на «істинні» та «хибні», на наш погляд, є штучним 

і не відповідає реальності, як, до речі, й позиція, яку відстоює сам автор. Якщо 

бути точним, поділ правових норм на істинні й неістинні стосується не права як 

такого, а законодавства, на що неодноразово зверталась увага в науковій 

літературі. Дійсно, законодавство містить чимало так званих неістинних норм, до 
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яких потрібно вносити зміни чи визнавати такими, що втратили чинність, у тому 

числі шляхом конституційного судочинства. Проте, з іншого боку, доки такі 

норми існують, доти вони юридично обов’язкові до виконання всіма суб’єктами 

правовідносин.  

У зв’язку з цим проф. Л. Петрова зазначає, що «сама норма не істинна і не 

хибна: вона або дійсна, або недійсна» [265, c. 272], тобто істина не є проблемою 

права і його норм. Оригінальна позиція, тому що важко заперечувати те, що якщо 

правова норма дійсна, то вона відповідає реальності й тому має бути застосована 

у регулюванні певних суспільних відносин. З іншого боку, навпаки, недійсність 

правової норми (не відповідає реальності), незважаючи на її чинність, означає, що 

вона не діє, отже, не застосовується як регулятор тих чи інших суспільних 

відносин. Такі норми права (закону) вважаються «мертвими», тобто такими, що 

фактично, а не юридично, втратили чинність. Бо тоді, як стверджується в 

латинській максимі, «dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur» (закони іноді 

сплять, але ніколи не вмирають).  

Вищезазначене доводить, що в юридичній науці тема істини в праві є надто 

проблематичною. Складність її дослідження при цьому полягає в методології 

з’ясування головного питання: що насправді являє собою ця істина в праві або 

істинність його норм? – адже, як часто наголошується в літературі, право 

є складним багатогранним суспільним явищем [266, с. 3‒10; 267, с. 41‒50], а це 

зумовлює певні труднощі у вивченні питання правової істини. 

Пошук і встановлення істини щодо права є складним завданням, але, як 

зазначає Є. Андрос, світ у теоретичній діяльності такий саме, як і в чуттєво-

матеріальній, даній людині через практику, яка є способом освоєння дійсності за 

логікою її об’єктивних закономірностей [268, c. 71]. Проте це правильне в 

загальному значенні філософське судження все ж не може бути беззастережно 

застосоване до з’ясування істини в праві через юридичну практику. Сприйняття 

останньої, як свідчить досвід, по-своєму є проблематичним, оскільки її 

формування зумовлено різними чинниками, з-поміж яких не в останню чергу 

домінуюча роль належить суб’єктивному фактору, зокрема рівню професійності, 
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морально-психологічним якостям особистості юристів, що працюють 

в економічній і соціально-культурній сферах, здійснюють правосуддя, охорону 

правопорядку тощо. Тільки від них залежить, який шлях обере практика реалізації 

права, його окремих галузей, інститутів, правових норм. Можна навести чимало 

прикладів з судово-кримінальної практики, коли через помилку, допущену 

в процесі розгляду справи, невинувата особа визнавалася винною у вчиненні 

злочину, або за постановленим завідомо неправосудним рішенням суду 

порушувались права і законні інтереси особи. Звісно, подібна практика швидше 

є винятком, а тому не може бути критерієм істинності застосованих норм 

кримінального чи іншої галузі права.  

Щодо істинності права чи істинності його норм, то досі не все з’ясовано у 

фундаментальній основі правової науки. Так, аналізуючи окремі аспекти цієї 

теми, український учений проф. А. Козловський зазначає, що «основна 

гносеологічна вада юридичної догми вже в тому, що вона завжди постає як істина, 

і все інше, як неістинне, має підганятися під неї» [269, c. 49]. При цьому він 

звертає увагу, що в догмі зупиняється пошук істини, і це вже робить її 

принципово неістинною щодо мінливого, динамічного світу, який перебуває в 

постійному розвитку і саморозкритті. В такому світлі істина не може бути 

незмінною, істина теж розкривається і розвивається». Наведене лише 

підтверджує, що «немає вічних істин», як не все, що визнано істинним, 

розвивається (наприклад, хрещення Київської Русі відбулося 998 року і ця дата 

є незмінною, зафіксованою як історичний факт; або проголошення 24 серпня 

1991 року незалежності України, підтримане Всеукраїнським референдумом 

01 грудня 1991 року тощо). Це особливо важливо для юридичної науки, оскільки 

проблема істини з будь-якого питання для неї завжди була і є однією з найбільш 

проблемних і мало досліджених.  

Не можна погодитися з твердженням, що в «догмі припиняється пошук 

істини». Навпаки, конкретна правова норма з моменту її встановлення 

законодавцем є відкритою для вдосконалення, перегляду змісту, форми, методів 

регулювання суспільних відносин, врешті-решт, втрати нею чинності та заміни її 
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іншою нормою права прийняттям відповідного нормативно-правого акта. 

Наприклад, до Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 року 

№ 435-IV, після набрання ним чинності та введення в дію, на сьогодні внесено 

майже 100 змін. Аналогічний стан можна спостерігати щодо Цивільного 

процесуального кодексу України (від 18 березня 2004 року № 1618-IV), кількість 

змін до якого сягнула майже 70-ти.  

Такий стан є характерним і для «судових» законів. Зокрема, до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI трохи 

більше ніж за чотири роки було внесено до тридцяти змін, Конституційним Судом 

України постановлено дев’ять рішень щодо конституційності окремих його 

положень, а на початку 2015 року Закон вже було викладено в новій редакції. І 

такий процес, як організаційно-правова форма удосконалення якості судового 

законодавства, триває, а з ним продовжується пошук і найбільш оптимальної, 

наближеної до істини моделі судової влади в Українській державі.  

Звичайно, як такі ті чи інші зміни до названих кодексів України, як і до 

інших законодавчих актів, у переважній більшості є доречними і зумовлені 

певними життєвими соціально-економічними та іншими причинами. Проте, 

чимало таких змін до законів обумовлені недостатньо професійним застосуванням 

юридичної техніки (вибір форми акту, структурування нормативно-правових 

приписів, узгодження з іншими актами законодавства, законодавчої стилістики, 

неоднозначне використання термінів тощо), а також очевидними прорахунками 

(визначення дати набрання чинності і введення в дію закону, незабезпеченість 

його функціонування організаційними, матеріально-фінансовими та іншими 

ресурсами), невідповідністю змісту акту суспільним відносинам і національним 

інтересам країни, допущення інших недоліків.  

Втім, на думку проф. А. Козловського, норма права, що виникла як 

результат складної пізнавально-аналітичної роботи суспільства, сформульована 

і прийнята у формі закону, тепер постає істиною в останній інстанції, на яку всі 

повинні орієнтуватися, використовувати її як критерій правильності своєї 

діяльності та страждати (санкція), коли вона цій істині не відповідає. Закон стає 
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не просто істиною, а абсолютною істиною. Тобто в основу верховенства закону 

знову ж таки покладено його істинність і справедливість [269, c. 182]. Наведене 

судження не безспірне, передусім, щодо притаманної йому суб’єктивності, та 

схоже з відомим висловлюванням, що «тільки той, хто не сумнівається, перебуває 

в істині» [270, с. 191]. 

Розглянемо це детальніше і почнемо з того, що в основу верховенства 

закону покладено не істину і справедливість, як стверджує вчений, і які ніби вже 

існують до його прийняття (закон істинний, тому що це закон), набрання чинності 

та введення в дію, ‒ а соціально-юридичні, кваліфікаційні критерії. По-перше, 

закон за прийнятою в літературі характеристикою, виражає суверенну державну 

волю народу (або окремої соціальної групи, класу, партії суспільства). По-друге, 

закон (після Конституції) має найвищу юридичну силу в системі нормативно-

правових актів держави, він є первинним правовим актом у регулюванні 

суспільних відносин, усі інші юридичні акти, як відомо, видаються на основі й на 

виконання закону. По-третє, закон, на відміну від інших правових актів, має свій 

чітко окреслений предмет правового регулювання – це сфера найважливіших 

суспільних відносин [121, c. 30‒35].  

Неважко зрозуміти, що в цьому випадку істинність, про яку йдеться, 

є науковим припущенням (гіпотезою), а не тим, що може бути насправді виявлено 

в праві (законі) у процесі пізнання і, таким чином, відповідатиме тому, що існує 

в дійсності. Окрема правова норма може й не відповідати цій дійсності, 

наприклад, суперечити їй,та за логікою автора має визнаватись неістинною, але ж 

її дотримання і застосування в регулюванні суспільних відносин є обов’язковим 

для їх суб’єктів. Отже, в цьому розумінні сенсі правова норма вважається 

істинною. Крім того, вважати, що «закон є не просто істиною, а абсолютною 

істиною», не перевіряючи його змісту і функціонування в процесі реалізації, 

принаймні є апріорним. До того ж не зовсім зрозуміло, що означає «закон є не 

просто істиною», а «абсолютною істиною», у чому полягає різниця таких істин?  

Для прикладу візьмемо визначення однієї з найважливіших правових 

категорій цивільного права – «правочин». Так, частиною 1 статті 202 Цивільного 
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кодексу України встановлено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Таке визначення правочину, 

на нашу думку, істинне, оскільки правильно відображає його сутнісні ознаки 

і достатньо підтверджене судовою, нотаріальною та іншою юридичною 

практикою його застосування. Тому в такому разі, як би не назвали цю істину, 

«простою» чи «абсолютною», від цього ніяк не залежить реальна сутність 

правочину, його нормативно-правове визначення як цивільно-правової категорії.  

Як не дивно, але юридична наука нерідко гальмувала процес пізнання 

права, перебуваючи в постійному пошуку як його істинного розуміння, так 

і похідних від цього явищ: норм, правовідносин, юридичної відповідальності, 

суб’єктивного права, форми і структури права тощо. Не маючи достатнього 

обґрунтування, часто пропонувались ідеї, уявлення, гіпотези щодо природи, 

сутності, функцій та властивостей тих чи інших правових явищ. У різні періоди 

історії права і держави це можна спостерігати в численних науково-теоретичних 

працях, трактатах, публічних виступах (діалогах) починаючи з виникнення права. 

У цих працях, а також численних історичних правових пам’ятках ледве не 

кожного разу спостерігається намагання представників правознавства, філософії 

та політики різних часів довести істинність отриманих результатів або принаймні 

показати їх наближення до істини.  

Разом з тим, зауважував Гегель, ми бачимо, що істини, проголошені як такі 

одними, витісняються і відкидаються такими ж істинами, що щедро 

поширюються іншими. Як виявити в цьому зіткненні істин те, що є не старе чи 

нове, а таке, що перебуває в реальності, як виявити його серед цих думок, що 

розтікаються без форм, як відрізнити і затвердити їх, якщо не засобами науки? 

[270, c. 46]. Доречне застереження філософа, який досить влучно зауважив, що 

насправді відбувається стосовно істини в правовій науці.  

Тому питання, що є істиною в праві чи істинністю його норм, залишається 

для вчених-юристів і філософів дискусійним, вирішити яке досі так і не вдалося, 

хоча наукова розробка цієї теми продовжується, йде накопичення емпіричного і 

теоретичного матеріалу, узагальнення суспільно-юридичної практики. Немає 
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сумніву, що з часом будуть сформульовані ґрунтовні висновки щодо з’ясування 

актуальних аспектів цієї проблеми правознавства. 

Разом з тим, у теорії права проблема істинності в її співвідношенні з таким 

поняттям як об’єктивність права є ще менше 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. Втім 

принципово важливим для праворозуміння є з’ясування того, що таке право як 

об’єктивна реальність, яким є його істинне трактування.  

У зв’язку з проблемою істинності у філософії розроблялася категорія 

ідеального, і лише в цьому зв’язку визначення ідеального та матеріального мають 

сенс. Проблема ідеальності завжди була аспектом проблеми об’єктивності 

(«істинності») знання. При цьому щодо об’єктивності права як єдиного цілого 

вчені, як правило, обмежувалися загальними положеннями, не наводячи при 

цьому належної аргументації. Так, об’єктивність права сприймав, зокрема 

Д. Керімов, підкреслюючи, що право – це насамперед саме життя, а не 

формально-абстрактне його відображення, а закон як відображення державної 

волі, покликаний бути точним і в науковому плані бездоганним формулюванням, 

що відображає об’єктивно існуюче право, що розвивається» [135, с. 49]. Слушна 

думка, але, на наш погляд, недостатньо лише висловити її без відповідної 

аргументації хоча б тому, що право – це, звичайно, не життя, а його природна 

невід’ємна частина, спрямована на впорядкування цього життя і приведення його 

в узгоджений і гармонічний соціум.  

У 70-80-х роках ХХ століття на сторінках журналів «Правоведение» 

і «Советское государство и право» була проведена наукова дискусія на тему: 

«Об’єктивне і суб’єктивне в праві», в якій вчені-юристи (С. Алексєєв, С. Братусь, 
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М. Вітрук, В. Горшеньов, М. Козюбра, Г. Мальцев, М. Матузов, П. Недбайло, 

М. Орзіх, С. Полєніна, Г. Полянська, П. Рабінович, Р. Сапір, Р. Халфіна, Л. Явич, 

В. Яковлєв та інші) з’ясовували питання, що в праві є об’єктивним, тобто 

незалежним, достовірним, правильним, істинним, а що є суб’єктивним – 

залежним від суспільної та індивідуальної свідомості, волі законодавця, науки, що 

прямо чи опосередковано здійснює вплив на формування, дію та розвиток права, 

його форму, систему, предмет і методи регулювання [90, с. 14‒25; 91, с. 93‒97; 

92, с. 20‒27; 271, с. 55‒60].  

Важливість результатів цієї дискусії, підкреслює Р. Скиндерев, полягала 

в сприянні розвитку теоретичної думки щодо природи права, окреслення нових 

перспективних напрямів і методології його дослідження, що не втратили своєї 

актуальності й нині [93, с. 4‒9]. Частково погоджуючись з такою оцінкою, 

зазначимо, що результати названої дискусії могли бути більш вагомими, якби 

обговорення об’єктивного і суб’єктивного в праві відбувалося без домінування в 

правознавстві юридичного позитивізму і догматичних уявлень про право. Тому ця 

проблема головним чином розглядалася стосовно правових норм, система яких, 

на думку більшості учасників дискусії, складає право [89, с. 32].  

Неважко помітити, що основний висновок щодо об’єктивності права 

полягав у тому, що воно формується суб’єктивно, зокрема законодавцем, оскільки 

саме право визнавалося творінням держави, суб’єктивним надбудовним явищем. 

Так, на думку М. Вітрука, у гносеологічному аспекті право являє собою єдність 

об’єктивного і суб’єктивного, в якому примат належить першому (хоча в різних 

історичних типах права реальний зв’язок об’єктивного і суб’єктивного в ньому 

неоднаковий). Навпаки, як наголошує вчений, в онтологічному аспекті право є 

явищем суб’єктивним, що водночас об’єктивно існує, є дійсним [272, с. 86].  

До цієї позиції близька точка зору проф. П. Рабіновича, для якого право є 

явищем суспільної свідомості [273, с. 106‒116]. По суті, наголошує Г. Мальцев, 

відтворювалася доктрина юридичного позитивізму, яка тривалий час посідала 

монопольні позиції в радянській юридичній науці, витіснивши всі інші уявлення, 

теорії, підходи в дослідженні правових явищ [12, с. 30].  
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Більшість учасників дискусії про об’єктивне і суб’єктивне в праві, як 

правило, виходили з досить популярної на той час у філософії, юриспруденції, 

інших суспільних науках так званої ленінської теорії відображення, основу якої 

складало вчення про співвідношення матерії і свідомості, базису і надбудови, 

суспільного буття й суспільної свідомості [140, с. 23‒28, 31‒36]. Так зверталась 

увага на те, що право є об’єктивним передусім в казуально-генетичному значенні, 

тобто в розумінні об’єктивності причин свого виникнення і того змісту, що 

відображається в його нормах. З такої точки зору право обумовлене 

матеріальними умовами життя суспільства, закономірностями певної суспільно-

економічної формації, а також об’єктивними законами власного, правового 

розвитку [89, с. 34, 35]. Тому об’єктивність права передусім розглядалася 

в контексті того, наскільки з позицій теорії відображення глибоко, всебічно і 

правильно (істинно) в праві віддзеркалювалися суспільні відносини, 

закономірності економічного, політичного та соціально-культурного розвитку 

суспільства і держави.  

Право в цілому трактувалося як явище суспільної свідомості, якому 

відводилася невтішна й надто сумна роль надбудови [272, с. 108‒116] 

суб’єктивного характеру. Обґрунтовувався такий висновок посиланням на відому 

тезу К. Маркса про те, що право «ніколи не може бути вище, ніж економічний лад 

і обумовлений ним культурний розвиток суспільства» [188, с. 19]. Водночас 

аналіз наукової літератури вказує, що наведене положення сприймалося як догма, 

без будь-якого осмислення його «послідовниками». Втім достовірність його 

інтерпретацій в працях юристів, філософів, економістів і відповідність реальному 

стану взаємодії права і економіки, включаючи сучасний період, не без підстав 

викликає певні сумніви.  

Передусім необхідно з’ясувати справжнє місце права в суспільстві, є воно 

об’єктивним, самостійним явищем і яке справжнє ставлення до нього учасників 

суспільних відносин. У країнах, де марксизм був проголошений офіційним 

і єдиним світоглядом і методологією пізнання, наведена вище теза про право 

й економіку тлумачилася буквально і вважалася беззаперечною істиною. Тому не 
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дивно, що для наступних досліджень проблеми зв’язку та взаємодії права 

з економікою, ці погляди мали таку саму беззаперечну методологічну установку. 

Це істотно стримувало появу нових ідей, поглядів, теорій і таким чином 

гальмувало розвиток правової думки, що й призвело до відповідних «наукових 

результатів», якими керувались у розробці загальнодержавних планів соціально-

економічного розвитку країни в період «розгорнутого будівництва комунізму». 

Зі змінами соціально-правової реальності, сутності та спрямованості дії 

права в суспільстві, поступово змінювалися не тільки науково-теоретичні, а 

й світоглядні позиції науковців, причому нерідко радикально. Так, Д. Керімов, 

будучи свого часу одним із послідовних ідеологів радянської доктрини 

позитивістського розуміння права, пізніше істотно змінив не тільки свої науково-

теоретичні погляди на право, а й світогляд.  

Привертає увагу міркування вченого щодо сприйняття ним права, за яким 

воно і генетично, і функціонально, і з точки зору розвитку являє собою певну 

систему суспільних відносин, природа яких об’єктивно має правовий характер. 

Якщо право – це передусім саме життя, а не формально абстрактне його 

відображення, то закони лише настільки є правом, наскільки адекватно 

відображають динаміку об’єктивного суспільного розвитку. Закон як вираз 

державної волі покликаний бути точним, у науковому плані бездоганним 

формулюванням, яке виражає об’єктивно існуюче право, що розвивається 

[274, c. 349‒350].  

Виходячи з цього, вчений формулює висновок, що право є об’єктивним 

явищем, а це ‒ зовсім інший, світоглядний вимір, який суттєво відрізняється від 

уже згадуваного вище співвідношення в праві об’єктивного і суб’єктивного начал. 

У наведених міркуваннях ідеться не про якесь «широке» поняття права, проти 

якого раніше категорично заперечував і сам автор [11, c. 177‒179], а про 

всеохоплююче його розуміння. Останнє, як бачимо, і «система суспільних 

відносин», і «саме життя», що, на нашу думку, не відповідає призначенню права 

як регулятора цих відносин. Адже ці відносини чи життя, про які йдеться, не 

можуть себе врегульовувати, бо самі є предметом правового регулювання.  
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Разом з тим, критикуючи так зване вузько-нормативне розуміння права 

і його поняття як єдності правовідносин, норм і правосвідомості, вчений у своїх 

судженнях не розкриває найважливіше, на нашу погляд, у характеристиці 

природи права, а саме: що ж у дійсності являє собою це «об’єктивно існуюче 

право»? Чим таке уявлення про нього обернеться чи може обернутися для його 

користувачів – громадян, юридичних осіб, насамкінець – для суспільства 

і держави?  

Так чи інакше, але для всіх суб’єктів, які здійснюють власні права 

і виконують свої обов’язки, важливо, передусім у практичному значенні, мати не 

те що чітке, а хоча б скільки-небудь виразне розуміння права як об’єктивного і 

паритетного в суспільстві явища. Адже не можна існуюче в реальності право 

сприймати крізь призму якогось свого особистого «відчуття» чи «філософського» 

погляду, що, власне, допускає Д. Керімов. Звичайно, цьому випадку не йдеться 

про неможливість існування різних підходів, ідей, поглядів тощо стосовно права.  

Проте, як правильно зазначається в літературі, право у філософському сенсі 

– це не особливе явище, а наукова абстракція, що не має самостійного реального 

буття і перебуває тільки в свідомості» [16, c. 212]. На розвиток цієї думки 

і спираючись на функції права, здійснювані ним у формуванні правосвідомості, 

правової культури, мотивації правомірної поведінки суб’єктів суспільних 

відносин, наприклад, у сфері культури, науки, освіти, охорони здоров’я тощо, 

можна стверджувати про те, що не завжди з’являються підстави для висновків 

щодо існування права, скажімо, в пізнавальному, моральному, психологічному та 

іншому розумінні.  

Отже, проблема істинності права тісно пов’язана з проблемою знання права, 

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

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

форм його виявлення та відображення в різних «джерелах права». Вивчення права 

на даному рівні, виявлення та опис фактів, не тільки юридичних, є основою для 

відповіді на численні питання соціально-правової реальності, у тому числі, що 

насправді є істинним у праві, а що ні.  
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3.2 Емпіричні форми прояву об’єктивності права в аспекті істинності  

 

Емпіричне пізнання права як об’єктивного суспільного явища – це наукове 

виявлення та опис за певною методикою фактів (і не тільки юридичних) із метою 

з’ясування запитання: як фактично виявляється дія права і в яких наявних 

формах? На відміну від нього, теоретичне пізнання є сутнісним, рухається від 

абстрактного до конкретного, і навпаки, від аналізу правових явищ до їх синтезу, 

використовуючи при цьому весь арсенал наукових методів, що дозволяє розкрити 

внутрішні якості та причини, що зумовлюють сутність, властивості, структуру 

права тощо. На завершення, як зазначається в літературі, теоретичне пізнання 

будь-якого явища дає можливість творчо перетворити світ,керувати вивченими 

явищами і подіями, прискорити їх появу або, навпаки, віддалити чи відхилити 

негативні процеси чи факти, передбачивши можливість їх виникнення 

[275, c. 132].  

Це стосується і правової науки, її соціального призначення у розв’язанні 

актуальних для суспільства і держави проблем, що можливо лише на основі 

всебічного вивчення реального стану і дії права, усіх форм його вияву, їх 

теоретичного осмислення. Тому наша увага буде зосереджена на виявленні 

емпіричних форм функціонування права як результату їх спостереження, аналізу, 

узагальнення, інтерпретації тощо.  

До предмета емпіричного пізнання права можна віднести досить широке, 

фактично необмежене коло явищ реальності, в яких можна спостерігати 

різноманітні вияви права, у тому числі його дію як регулятора суспільних 

відносин, носія важливої для їх учасників інформації, публічного засобу захисту 

їхніх прав, свобод і законних інтересів, охорони правопорядку тощо. У цьому 

аспекті дослідження права на емпіричному рівні обумовлено розробкою 

актуальних теоретичних питань, які безпосередньо пов’язані з розв’язанням 

практичних завдань. Це – забезпечення виконання правових норм, формування 

належного рівня правової культури; реалізація запобіжних заходів проти 

злочинності, антигромадської поведінки та інших форм правового нігілізму; 
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підвищення якості та ефективності законотворчої і правозастосовної діяльності 

органів публічної влади тощо. Усе це, безперечно, сприятиме зміцненню 

авторитету права і законів, непорушності основоположних конституційно-

правових засад організації та діяльності державного механізму [276, с. 35‒37].  

На наш погляд цим фактом, можна пояснити ту обставину, що в юридичній 

літературі нині сформувалася певна традиція висвітлення емпіричних правових 

фактів такими й у тих формах, якими вони визначені дослідниками. Так, на думку 

В. Сирих, об’єктивний зв’язок між безпосереднім буттям права і джерелом його 

пізнання може бути виражений співвідношенням двох понять: «об’єкт загальної 

теорії права» та «її емпірична основа» [60, c. 295,]. З цього випливає, що 

емпіричні основи права охоплюють усі без винятку його прояви, які можна 

спостерігати в дійсності, що, власне, й становить його емпіричні складові.  

Таким чином, фактично йдеться про всі явища реальності: економічні, 

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

права [60, c. 293], незалежно від того, що являють ці явища за своєю сутністю. 

Нерідко окремі з цих явищ лише опосередковано зв’язані з правом і його дією. До 

їх числа можна віднести різноманітні види інтелектуальної людської діяльності та 

її результати, зокрема певні творчі жанри (література, театр, мистецтво), наукову 

діяльність.  

Наведений вище перелік емпіричних основ теорії права не є вичерпним і 

певною мірою показує відповідні фрагменти «законодавчого» права, при цьому 

аж ніяк не торкаючись природного права. Хіба що винятком є втілення в законах, 

судових рішеннях, інших юридичних актах вимоги, що спрямована на захист 

природних, невідчужуваних прав людини і громадянина: на її життя, здоров’я, 

честь і гідність, свободу пересування, недоторканність особи тощо. На жаль, 

наукові напрацювання в цьому напрямі не дають підстав стверджувати про 

емпіричний вияв природного права, яке в суспільних відносинах виявляється 

передусім як усвідомлена його носіями соціальна свобода, справедливість, 

рівність.  

У юридичній літературі переважно йдеться про світоглядні, доктринальні та 
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ідеологічні пояснення сутності природного права, форм його вираження та 

взаємодії з позитивним правом. Це, свідчить про недостатньо розроблену в науці 

проблематику природного праворозуміння, зумовлену його складністю та 

багатоаспектністю [277, с. 341]. Тому стверджувати щось конкретне про його 

емпіричні форми вияву, так само як і про їх складові поки що можливо лише у 

взаємодії природного і позитивного права. [60, c. 298], про що йтиме мова в 

наступних розділах цього дослідження. Проте, якщо дотримуватися логіки 

пізнання, то тоді в контексті природного права можна стверджувати про 

існування певної правосвідомості та правової культури в суспільстві, відносин 

між його суб’єктами, їх ставлення до навколишнього природного середовища, 

користування його ресурсами тощо. 

Утім виникає запитання, чи є тотожними поняття «емпірична основа науки 

загальної теорії права» та «емпірично представлене право»? Як пише В. Сирих, 

правознавство ‒ це наука про закономірності права, його структуру, а також зміст, 

який створює не сама об’єктивна реальність у вигляді права, а специфічні форми 

емпіричного і теоретичного знання. Тому в юридичній науці право представлене 

не в своєму первісному вигляді, а в формі емпіричних фактів, суджень про це 

право [60, c. 296] (курсив мій. – Є.Є.).  

Проте вся складність розв’язання цієї проблеми полягає у тому, що у 

правовій науці, як зазначалося раніше, не існує однозначного розуміння права, як 

і його поняття. Уявлення щодо розуміння права подається у принципово різних 

підходах, доктринах і теоріях, тому не зовсім зрозуміло, що вкладає автор 

у термін «первісне право», адже ним можуть бути правовідносини, звичаї, 

релігійні догмати, врешті-решт, відповідні системи юридичних норм. Ці актуальні 

й досить проблемні питання стали предметом жвавого обговорення українськими 

вченими-правознавцями, яке було організовано журналом «Право України» 

2010 року [278, с. 4‒219].  

До того ж необхідно врахувати те, що у своєму розвитку право подолало 

складну і тривалу за часом еволюцію, змінюючись за сутністю, змістом і формами 

викладу. Наприкінці ХIХ століття англійський учений, проф. А. Дайсі висунув 
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ідею верховенства права (rule of law) [279, с. 1325‒1384], яка вже у ХХ столітті 

визнається офіційною доктриною і принципом організації та діяльності публічної 

влади в демократичних державах, закріплюється в міжнародно-правових актах, а 

згодом ‒ у конституційному законодавстві цих держав [120; 280;]. 

Для визначення елементного складу емпіричної основи науки теорії права і 

держави В. Сирих звертається до двох сфер вияву права. Перша – юридична 

діяльність, у тому числі правотворчість, реалізація і застосування права; друга – 

правосвідомість, об’єктивована поза названими формами юридичної діяльності. 

Існують різні способи (форми) вираження реально існуючого права та реалізації 

його норм, що властиві будь-якому джерелу знань про нього. На підставі цих 

критеріїв учений виділяє такі компоненти (види) емпіричної основи загальної 

теорії права: а) джерела права, що включають чинні на сьогодні форми права; 

б) історичні джерела ‒ пам’ятки права, що дійшли до сучасності.  

Дотримуючись логіки такого поділу джерел права, можна дійти висновку, 

що перші джерела – це офіційно визначені юридичні форми права, що за 

науковим визначенням охоплюють нормативно-правові акти, судові прецеденти, 

правові звичаї, релігійні норми тощо, спрямовані на регулювання суспільних 

відносин у відповідних сферах життєдіяльності суспільства. Другі – це історичні 

джерела, власне пам’ятки права, що містять зафіксований історичний правовий 

досвід людства, юридичні конструкції, правові традиції, рівень правової культури, 

в яких відображено певний етап соціально-економічного і політико-правового 

розвитку суспільства.  

Однак ці джерела права юридично не є чинними, тому не діють на території 

сучасної держави, їх місце – в наукових бібліотеках, це – накопиченні 

тисячоліттями всесвітньо значущі видання, в яких зберігаються знання і 

досягнення правового розвитку людства [281]. Наукова і практична цінність 

правових історичних джерел-пам’яток полягає у невичерпних знаннях про право, 

збережених упродовж усієї цивілізованої історії людства, їх збагачення 

майбутніми поколіннями юристів, філософів, фахівців, які використовують ці 

знання сьогодні в нормотворчій діяльності, кодифікації права, юридичній техніці, 
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у правозастосовній практиці тощо. Важливе значення ці джерела правових знань 

мають для судової, правоохоронної, адвокатської, нотаріальної та іншої 

юридичної діяльності. Зокрема, йдеться про юридичну класифікацію майна 

(об’єктів власності), форм і способів його захисту, визначення правового статусу 

людини і громадянина в державі, юридичної особи, поділу права на приватне і 

публічне тощо.  

Розглянемо докладніше основні емпіричні форми прояву права, 

дотримуючись при цьому логіки В. Сирих, звичайно, де це можливо.  

З поміж таких емпіричних форм вирізняються акти офіційного і 

неофіційного тлумачення законів, інших нормативно-правових актів, особливого 

значення в яких, як вважає вчений, мають висновки автентичного й легального 

тлумачення, коментарі законів (кодексів) авторитетних учених-юристів, 

досвідчених суддів і працівників правоохоронних органів [60, c. 299‒301].  

Частково погоджуючись із цією думкою, водночас звернемо увагу на те, що 

в Україні з прийняттям нової Конституції автентичне тлумачення законів не 

застосовується, крім підзаконних нормативно-правових актів, оскільки це 

повноваження передано до компетенції Конституційного Суду України. Стосовно 

інших видів офіційного (воно ж і легальне) тлумачення, то крім випадків, коли 

воно зумовлене обставинами суб’єктивного характеру (з’ясування змісту 

термінів, скажімо, «дія закону в часі», «сумісність депутатського мандата з 

іншими видами діяльності», «недоторканність особи», «обсяг повноважень 

парламенту»), частіше виявляють такі недоліки в законах як неузгодженість між 

приписами, неоднозначне використання термінів, недодержання логіки та 

системності у викладенні правових норм тощо.  

Проте офіційне тлумачення законів органами конституційної юрисдикції ще 

не є гарантією правильного і точного розуміння конституційно-правового змісту 

положення закону. Свідченням цього, є зокрема два різні за сутністю рішення 

Конституційного Суду України, ухвалені щодо питання формування коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України (офіційне тлумачення положень 

частини 6 статті 83 Конституції України). За першим рішенням Конституційного 
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Суду суб’єктами утворення коаліції більшості в парламенті України визнавались 

лише депутатські фракції [282, c. 66‒72]. За другим – такими суб’єктами 

вважалися також і окремі народні депутати, причому незалежно від їх 

фракційної належності [283, c. 44‒50].  

Відповідно до цього постає питання, яке ж із названих рішень органу 

конституційної юрисдикції є істинним, таким, що розкриває конституційно-

правовий зміст Основного Закону з цього питання чи, навпаки, суперечить йому, 

а тому є помилковим? Чому Конституційний Суд України відійшов від свого 

попереднього рішення і постановив зовсім інше, протилежне?  

На ці питання проф. П. Рабінович і В. Гончаров намагаються надати 

відповідь, яка, на їхню думку, не є очевидною хоча б тому, що КСУ в ревізійному 

рішенні не оприлюднює причину радикального перегляду попередньої позиції, що 

таким рішенням, так би мовити, перекреслюється [284, c. 150]. Справді, в 

мотивувальних частинах таких рішень Конституційного Суду України не 

наводяться не тільки відповідні, а будь-які аргументи щодо зміни його попередніх 

позицій, не зважаючи на те, що Конституційний Суд пов’язаний цими позиціями 

під час прийняття нових рішень з аналогічних питань.  

У цілому погоджуючись з міркуваннями учених, водночас вважаємо, що 

перегляд власних правових позицій, як одну зі специфічних тенденцій у практиці 

національного конституційного судочинства, у тому числі й в Україні 

[284, c. 152], що на наш погляд, не можна визначати як «специфічну тенденцію у 

практиці національного судочинства». Швидше за все це свідчить про 

привласнення Конституційним Судом повноважень, які не передбачені ні 

Конституцією України, ні Законом України «Про Конституційний Суд України», 

на що, до речі, звертають увагу й автори статті [284, c. 153].  

Безпосередньою ж причиною ухвалення органом конституційної юрисдикції 

різних за сутністю рішень з того самого питання є політична доцільність, до якої 

іноді стає схильним Конституційний Суд України, яскравим прикладом чого є 

згадуване рішення Конституційного Суду від 30 вересня 2010 року в справі щодо 

конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» 
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від 08 грудня 2004 року. № 2222-IV, яким було привнесено чимало плутанини та 

непорозумінь у суспільстві, наукових колах, серед законодавців, а також мало 

негативний вплив на тогочасну політико-правову ситуацію в Україні.  

Слід ураховувати, що маніпуляції з текстами Конституції та законів України 

є квазі-юридичним засобом їх «тлумачення». У зв’язку з цим окремої уваги 

заслуговують науково-практичні коментарі кодексів і законів, які мають спільні 

риси з тлумаченням правових норм (з’ясування і роз’яснення їх значення), власне, 

є однією з форм його неофіційного тлумачення.  

Відзначаючи їх наукове і практичне значення, зауважимо, що не всі такі 

коментарі за якістю відповідають вимогам правового життя держави, інтересам 

суб’єктів права і правовідносин. Можна навести не один приклад, коли такі 

коментарі «науковими» є лише за назвою як, до речі, і їх практична «цінність», на 

противагу яким є видання, що цілком відповідають вимогам науковості й 

потребам практики, користуються попитом та мають високий авторитет 

у суспільстві. До останніх, на нашу думку, безперечно належить науково-

практичний коментар Конституції України, підготовлений ученими Національної 

академії правових наук України [285].  

І все ж, чимало коментарів готуються поспіхом, без аналізу судової та іншої 

правозастосовної практики коментованих законів (кодексів) і наукової думки. 

Так, наприклад, 07 липня 2010 року був прийнятий і офіційно опублікований 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», а впродовж місяця вже був 

виданий до нього науково-практичний коментар. Проте доволі швидко, що було 

зумовлено внесенням численних змін до названого Закону, цей коментар застарів 

і таким чином втратив свою актуальність і значущість як джерело правової 

інформації сьогодення у користуванні суб’єктами права. На наш погляд, 

неточності та помилки, яких припускаються автори в таких виданнях, не тільки 

спотворюють стан правової культури в суспільстві, а й перевантажують (точніше 

«засмічують») і без того громіздкий нормативно-правового масив.  

Це дає можливість стверджувати, що давно виникла потреба в здійсненні 

державного контролю за виданням коментарів до законів (кодексів). Вважаємо, 
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що такий захід сприятиме очищенню правового матеріалу від некваліфікованих 

видань, які лише обтяжують правове регулювання суспільних відносин. 

Ефективним засобом могло б стати введення механізму ліцензування видавничої 

діяльності з видання будь-яких коментарів до законів (кодексів), що включав би 

попереднє рецензування відповідними профільними науковими та експертними 

установами, освітянськими закладами, вищими інстанціями судових 

і правоохоронних органів держави. Насамперед ідеться про коментарі, 

підготовлені у приватному порядку, незалежно від авторства (однією особою або 

колективом). Але таку вимогу не варто поширювати на науково-дослідні установи 

Національної академії наук України, Національну академію правових наук 

України, вищі юридичні навчальні заклади України IV рівня акредитації.  

Така пропозиція спрямована на підвищення авторської відповідальності за 

належну професійну підготовку і видання коментарів законів (кодексів), а також 

на забезпечення юридичної «чистоти» функціонування правової системи, зокрема 

чинного законодавства України. Жодним чином вона не передбачає обмежень 

прав особи на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 

і переконань гарантованих Конституцією України, Конвенцією про захист прав 

людини й основоположних свобод, іншими міжнародно-правовими актами. 

Головне полягає в тому, щоб до громадян, як і до всіх інших суб’єктів суспільних 

відносин, у користування надходила якісна юридична продукція. Нагадаємо, що 

свого часу римський імператор Юстиніан заборонив юристам писати коментарі 

(kommenttarii, interpo-lationes) до офіційно опублікованого збірника законодавчих 

актів «Дігести». Дозволено було робити лише невеликі витяги з оригіналу та 

зводити декілька титулів одного змісту в єдине ціле [286, c. 15].  

Особливе місце серед складових емпіричних форм вияву права належить 

правозастосовним актам, що офіційно ухвалені уповноваженими органами 

публічної влади та посадовими особами. Саме у правозастосуванні виявляється 

ефективність дії нормативно-правових актів і, що не менш важливо, ‒ 

ефективність здійснення державою функції охорони суспільства від 

правопорушень, притягнення до юридичної відповідальності винних осіб; або, 
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навпаки, недостатність чи відсутність цієї ефективності.  

Не випадково серед правозастосовних актів особливу роль відіграють судові 

рішення, адже у них сфокусовано вирішення питань, яке в тому чи іншому 

конкретному випадку стає правом. Пошук у судовому процесі цього права, 

ухвалення неупередженого, законного і справедливого рішення (вироку) є чи не 

найголовнішим у діяльності органів правосуддя. У свою чергу в статті «На захист 

права» Б. Кістяківський наголошував, що в сучасній конституційній державі суд 

насамперед є охоронцем діючого права; а потім, застосовуючи право, він 

продовжує бути творцем нового права [69, с. 143‒144].  

Слушна думка, оскільки саме увага суспільства більшою мірою зосереджена  

судових рішеннях, особливо, коли йдеться про резонансні, значущі справи. Крім 

того, значна частина судових рішень є безпосереднім відображенням мети, 

завдань та організації проведення в державі судової реформи. Від останньої у 

суспільстві давно очікують бажаних результатів, які призведуть до реального 

забезпечення доступності до правосуддя кожного, розумних термінів розгляду 

справ, безсторонності й незалежності суддів і судів, справедливості та законності 

їх рішень у справах.  

Крім правозастосовних актів існує чимало інших, письмових документів, 

у яких прямо чи опосередковано відображена дія права, це – юридичні договори, 

угоди, листи з різних питань, скарги, заяви громадян тощо. Такі документи, 

вважає В. Сирих, характеризують «особливу стадію буття права», оскільки вони, 

на його думку, містять об’єктивну інформацію про те, наскільки ефективним 

регулятором є правові норми, а закладений у них механізм забезпечує досягнення 

цілей нормотворчого органу. До того ж ці документи дають відповіді на питання, 

що за чинники юридичного характеру сприяють чи перешкоджають утворенню в 

суспільстві умов для ефективної дії законів і права в цілому.  

Частково погоджуючись з наведеними міркуваннями вченого, у той же час  

вважаємо, що деякі його судження викликають сумніви. Юридичні договори, з 

одного боку, і листи, скарги, заяви громадян, з іншого ‒ все ж надто різні за 

природою документи. Листи, скарги, заяви громадян далеко не завжди містять 
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об’єктивну інформацію й у таких випадках про них не можна говорити як про 

прояв дії права чи його так званого буття. Також не можна вважати правочин 

(договір, угода) достовірним, якщо його складено із порушенням волевиявлення 

сторін, з оманою або якщо він приховує інші, до того ж незаконні дії особи тощо. 

Такий правочин, відповідно до статей 216‒236 Цивільного кодексу України, є або 

нікчемним, або в судовому порядку може бути визнаний недійсним з моменту 

складення його сторонами.  

На нашу думку, автор дещо переоцінює значення листів, скарг і заяв 

громадян, в яких, як свідчать численні життєві приклади, не завжди подається 

інформація, яку можна було б вважати об’єктивною. Так, скарга, яка не заснована 

на реальних фактах, містить недостовірну інформацію (наприклад, про стан 

правопорядку, діяльність місцевої адміністрації чи органів місцевого 

самоврядування, правосуддя). Або, навпаки ‒ відповідальні посадові особи 

органів публічної влади у своїх звітах (наприклад, про виконання державного та 

місцевого бюджету) приховують нецільове використання коштів, завищують дані 

щодо введення соціально-культурних об’єктів тощо. Отже, ці документи, як і 

аналогічні їм, не є проявом права, тому вони не можуть сприйматися як його 

емпіричні складові. Швидше вони свідчать про зловживання правом, про 

вчинення владними органами, посадовими та службовими особами протиправних 

дій [287]. 

До емпіричних форм прояву права зараховують письмові, а також інші 

джерела, в яких відображаються процеси правотворчої і правозастосовної 

діяльності державних органів. Це – різні задокументовані стенографічні 

протоколи (записи) засідань комітетів (комісій) парламенту, уряду, інших органів 

публічної влади; звіти, інформаційні матеріали щодо проектів законів, постанов 

тощо, експертні висновки на ці проекти; протоколи судових засідань, інші 

матеріали, які містять свідчення щодо вияву дії права. Однак процеси 

і відображення їх у відповідних юридичних документах є свідченням не стільки 

буття права (бо його там ще немає), скільки про пошук права в житті, виявлення 

механізму його формування, усвідомлення й вираження у певних нормативно-
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правових актах, управлінських, судових та інших юридичних рішеннях.  

Серед емпіричних форм вияву права виділяють наукові публікації та 

рукописні наукові праці, що являють собою різновид джерел знань про право, які, 

на думку В. Сирих, є одним із найточніших відображень права ‒ наукову 

правосвідомість. Викладені в таких джерелах знання він вважає науковими 

фактами, котрі, як вид наукового знання завжди є достовірними й істинними 

судженнями про явища, події, процеси, але не розкривають їх сутнісних, 

закономірних і необхідних сторін, зв’язків, відносин. Тому з науковими фактами 

повинні рахуватися дослідники правових явищ.  

Проте насправді і все набагато складніше, адже не всі судження науковців 

можна вважати істинними, а наукові знання, наприклад, теорії виникнення права і 

держави – достовірними. Крім того наукові факти, на відміну від юридичних, що 

є фрагментами соціально-правової реальності , є специфічним видом знаннь про 

право і державу. Через цю особливість А. Васильєв вважав їх проблематичними, 

включаючи до складу науки, яка є системою знань факти, що, на його думку, 

становлять її матеріальну основу [38, c. 35].  

Втім така проблематичність, як справедливо зазначає проф. О. Черданцев, 

знімається, якщо наукові факти, що складають емпіричний базис науки як 

системи знань, розглядатимуться не як реальні факти, а факти як форму 

достовірних знань про цю дійсність. Тому в правових науках, зазначає він, наявні 

два види наукових фактів: соціологічні й догматичні [288, c. 160, 161‒163]. 

Останні, на наш погляд, не завжди є достовірними, містять значну долю 

суб’єктивності. Наприклад, у так званих рейтингах кандидатів на пост президента 

України або політичних партій, або екзіт-полах, навіть похибка встановлюється 

від одного до трьох відсотків, що вважається припустимою нормою згідно з 

методиками таких досліджень.  

Водночас з наведених міркувань не зовсім зрозуміло, що являють собою 

наукові факти, чим вони відрізняються від звичайних, зокрема юридичних? 

Є вони описом, аналізом, узагальненням, поясненням того, що становить 

емпіричну основу наукового пізнання, а на увазі мається все, що свідчить про 



 199 

«буття права», його різні форми вияву в реальній соціальній дійсності? Не менш 

важливим є запитання, чому наукові факти – це завжди достовірні, істинні 

судження щодо права і похідних від нього явищ? Відповідей на ці запитання 

немає, як не знайшли ми їх і в інших працях учених-правознавців.  

Наукові факти, як вважає проф. С. Лебедєв, це обов’язково загальні 

твердження статистичного або універсального характеру. Вони свідчать про 

відсутність або наявність деяких подій, властивостей, відносин у досліджуваній 

предметній сфері та про їх інтенсивність (кількісну визначеність) [289, c. 138]. Це, 

на наш погляд, точніше відображає сутність поняття наукового факту: свідчення 

(достовірне знання) про наявність або відсутність чогось у дійсності.  

Отже, науково-правові гіпотези не можуть визнаватися науковими фактами, 

оскільки їх достовірність та істинність потребує підтвердження як і спростування, 

наприклад, того, що право – це державна воля. Парадоксальність у такому разі 

полягає в тому, що ніхто не заперечує існування права як реального факту, але, з 

іншого боку, в з’ясуванні того, що являє собою цей факт, спостерігаються різні 

інтерпретації та сприйняття його науковцями і користувачами. В аспекті 

дослідження джерел права конструктивну позицію з цієї проблеми, на наш 

погляд, займає Н. Пархоменко, визначаючи наукові факти як результат 

«теоретичного осмислення системи історичних фактів, усвідомлення та виявлення 

закономірностей появи, трансформації, поширення різноманітних джерел права в 

межах певних правових систем» [214, с. 17]. 

У науковому правознавстві мали місце факти, наявність яких суперечила 

не лише достовірності та істинності (головні ознаки наукових фактів, як вважає 

В. Сирих) знань про них, а й соціальній реальності. Через це постає питання щодо 

наукових фактів як істинних знань, наприклад, колишньої галузі науки 

колгоспного права, яка свого часу посідала одне з провідних місць у радянській 

політико-правовій ідеології. Що являла собою ця галузь системи соціалістичного 

права і якими методами регулювалися відповідні суспільні відносини, то це добре 

відомо. Об’єднані в колгоспи селяни, які були головними суб’єктами цієї «галузі 

права», тривалий час були позбавлені навіть посвідчення (паспорта) громадянина 
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держави, права на свободу пересування і виїзд за межі місця свого постійного 

проживання тощо.  

Тому, з точки зору запропонованої в ті часи концепції юридичної науки, 

утворення галузі колгоспного права щонайменше було оманою. Отже, твердити 

щось про науковий факт у такому разі, якщо дотримуватися наведеного вище його 

визначення, немає жодних підстав. Сучасна юридична наука визнала колгоспне 

право штучним політико-адміністративним творінням, що не мало історичної 

перспективи в розвитку правової системи суспільства. Тому з часом у юридичній 

літературі вченими замість колгоспного права було запропоновано концепції 

сільськогосподарського або аграрного права [290, c. 75‒78].  

З іншого боку, зазначає В. Сирих, теоретичні знання можуть визнаватися 

істинними не за наявності або відсутності в них наукових фактів, а за їх реальною 

відповідністю об’єктивній реальності. У зв’язку з цим, він , що філософія права 

В. Нерсесянца критикується зовсім не за те, що в ній замало емпіричних фактів, 

що полегшують процес сприйняття його лібертарної концепції права, а за те, що 

значна частина положень цієї концепції не узгоджується із загальновідомими 

фактами дійсного механізму правового регулювання суспільних відносин у 

сучасному суспільстві [60, c. 315].  

Така позиція, на наш погляд, не беззаперечна, оскільки в теоретичній 

юриспруденції оцінка загальновідомих фактів з часом змінюється за незмінності 

концепції. Що ж являє собою цей «дійсний механізм», чому з ним має бути 

узгоджена запропонована проф. В. Нерсесянцем доктрина праворозуміння? 

Відповіді на це немає, як немає її на інші запитання, пов’язані із з’ясуванням 

природи феномена «право».  

У зв’язку з цим варто ще раз нагадати теоретичну концепцію 

проф. В. Горшеньова щодо широкого розуміння юридичного процесу, яким, на 

відміну від традиційного, охоплюються цивільний, адміністративний і 

кримінальний процеси. Спочатку ідея вченого також «погано» узгоджувалася із 

«загальновідомими фактами», але сьогодні все навпаки ‒ майже ні в кого вона не 

викликає сумнів, тим більше неприйняття. У науковому правознавстві на цей час 
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теорія юридичного процесу є загальновизнаним науковим фактом, що адекватно 

відображає наявну в державі правову реальність, сформовану стійку юридичну 

практику, яка й складає емпіричну основу теорії права [114, с. 18‒27].  

Емпіричні прояви права фіксуються у формах первинної статистичної 

звітності судових і правоохоронних органів, результатах соціально-правових 

досліджень громадської думки. Ці дослідження вважаються безпосереднім 

знанням наявного буття права (правосвідомістю) і, як підкреслює проф. 

В. Сирих, є значною науковою цінністю, можливо навіть більшою, ніж підсумкова 

публікація, яка відображає первинний матеріал найчастіше неповно, а в окремих 

випадках і неточно.  

Частково погоджуючись із таким висновком, вважаємо, що водночас постає 

питання щодо достовірності названих статистичних даних. Незважаючи на їх 

офіційний статус, не завжди такі дані є відображенням дійсного стану правового 

життя в державі чи в окремих її регіонах, наприклад, щодо структури та динаміки 

злочинності, показників росту чи падіння ВВП в цілому і в окремих галузях 

економіки (промисловості, сільському господарстві, транспорту та інших), стану 

соціальної сфери: демографії, освіти, охорони здоров’я тощо). Тому й виникають 

певні сумніви щодо достовірності окремих статистичних даних.  

Поміж інших форм прояву об’єктивності права називаються також 

матеріали, що опубліковані в засобах масової інформації (ЗМІ). В останніх, 

вважає В. Сирих, міститься три види інформації про реальне буття права: 

а) офіційна – про юридично значущу діяльність органів публічної влади держави, 

тексти законів, інших нормативно-правових актів, офіційні виступи посадових 

осіб; б) публікації журналістів, юристів-науковців, спеціалістів з правових питань, 

у яких дається оцінка правовим ситуаціям, щойно прийнятому закону, актам 

президента та уряду, окремим, найбільш резонансним судовим рішенням; 

в) публікації, в яких оцінюється правовий стан особи, гарантованість реалізації і 

захисту прав, свобод і законних інтересів, порушення законності, стан наявної 

криміногенної ситуації в країні та в окремих її регіонах. Цей вид публікацій, 

підкреслює В. Сирих, має «значну цінність» для правової науки, зокрема для 
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загальної теорії права і держави, оскільки інформація, що вміщена в них, нерідко 

є унікальною і не дублюється іншими джерелами. 

Проте здається, що така оцінка ЗМІ дещо завищена, адже добре відомо, що 

не завжди подана в них інформація є об’єктивною і достовірною про що свідчать 

судові рішення за позовними заявами фізичних і юридичних осіб про захист їх 

честі, гідності, ділової репутації, майнових прав тощо. У висвітленні 

журналістами суспільно-резонансних справ часто-густо має місце конфлікт 

інтересів, коли в публікації замість юридичних аргументів майстерно подається 

емоційна насиченість, як-то: «в’язні совісті», «жертва політичних репресій» тощо. 

Незважаючи на те, хто і як пише на правові теми, важливим у таких випадках є те, 

що більшість громадян не байдуже ставляться до гострих суспільних проблем; 

ними звертається увага на їх негайне розв’язання в державі, усунення умов 

і причин правового нігілізму, а також того, що перешкоджає впровадженню 

в суспільстві демократії, верховенства права, забезпеченню стабільності, 

законності та правопорядку.  

Цікавим питанням щодо складу емпіричних форм прояву об’єктивності 

права є з’ясування місця в них і значення художньої літератури, ретельний 

аналіз якої, як стверджує В. Сирих, може давати багатий емпіричний матеріал для 

правової науки. Проте насправді не все так просто. По-перше, для правової науки 

художня література не може давати такий матеріал, оскільки в літературі він лише 

відображається, описується, аналізується, узагальнюється. По-друге, зазначений 

«емпіричний матеріал» може стосуватися подій, що сталися в минулому, 

наприклад, змальовані Ф. Достоєвським злочини в романах «Брати Карамазови», 

«Злочин і кара», «Біси», «Щоденник письменника»; у романах Л. Толстого 

«Воскресіння», «Війна і мир», нарисі М. Салтикова-Щедріна «У гонитві за 

ідеалами» та інших. Навіть емпіричні правові факти, близькі до нашого часу, але 

яких уже давно не існує в сучасній реальності, не можна віднести до емпіричних 

фактів як основи правової науки. Такими є події, що змальовані 

Ю. Домбровським у повісті «Факультет непотрібних речей», В. Шаламовим у 

«Колимських оповіданнях», О. Солженіциним в епопеях «Архіпелаг ГУЛАГ», 
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«Червоне колесо», «Раковий корпус» тощо.  

По-третє, художня література представлена в різних жанрах, але вчений не 

зазначає, про які з них ідеться. Якщо це детективний (пригодницький) жанр, то, 

можливо, твори таких всесвітньовідомих письменників, класиків цього жанру, як 

А. Крісті, К. Дойль, Ж. Сименон,  Е. По та інших, чимось можуть бути корисними 

для криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, кримінології, юридичної 

психології.  

Щодо загальнотеоретичних та історичних правових наук, то як джерела 

пізнання можуть бути використані художні твори глибокого соціального змісту і 

спрямування, в яких художніми засобами відображені закономірності і тенденції 

розвитку країни, механізми їх дії в конкретних історичних умовах існування та 

розвитку суспільства, зокрема в сфері економіки, політики, моралі, освіти, науки, 

законодавства, правосуддя тощо. Йдеться про твори таких видатних 

письменників, як О. Бальзак, В. Гюго, М. Гоголь, Ю. Домбровський, 

Ф. Достоєвський, Т. Драйзер У. Коллінз, П. Мирний, М. Салтиков-Щедрін, 

О. Солженіцин, Л. Толстой, І. Франко, А. Чехов, В. Шаламов та багатьох інших, 

романи та оповідання яких містять чимало цікавих і суспільно значущих 

історичних свідчень про життєдіяльність народу та окремих верств суспільства, 

стан чинного на той час законодавства, форму державного правління та ладу, 

систему публічної влади і її методи, адміністративно-територіальний устрій, 

судову систему, громадянське суспільство, політичну систему тощо.  

На сьогодні проведені численні дослідження такого соціального явища, як 

правовий нігілізм, але подолати його в суспільстві поки не вдається. Ознаки 

правового нігілізму можна помітити в організації і функціонуванні публічної 

влади, насамперед в її ставленні до прав і свобод людини, про що блискуче 

написав відомий письменник Ю. Домбровський у повісті «Факультет непотрібних 

речей» («Факультет ненужных вещей» ‒ мовою оригіналу).  

Ідеться про юридичний факультет університету і допит слідчим 

підозрюваного в скоєнні злочину проти державної влади. На запитання слідчого, 

яку освіту має підозрюваний, останній відповів, що навчається в університеті на 
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юридичному факультеті, а на запитання: що ж там вивчають? ‒ відповів: право. 

«Право? – здивувався слідчий і відразу сказав, ‒ так це ж факультет непотрібних 

речей». Так письменник відобразив існуючий на той час політичний режим і, 

власне, офіційну політику тодішньої державної влади з її репресивно-карними 

органами і зухвалим нехтуванням права.  

До числа емпіричних матеріалів відносять письмові документи, що 

відображають стан правової психології населення і які включають оцінку 

громадян щодо законів, юридично значущих подій, наявної криміногенної 

ситуації тощо [60, c. 297‒300]. У зв’язку з цим зазначимо, що будь-який 

письмовий документ, у першу чергу закони, акти президента, уряду, органів 

місцевого самоврядування у той чи інший спосіб відтворюють психологічний 

стан суб’єктів правовідносин, їхні сподівання на покращення рівня життя, 

медичне обслуговування, підвищення заробітної плати, пенсій і взагалі 

«впевненості в завтрашньому дні», віри в «краще» майбутнє.  

Очевидно, що письмові документи можуть виражати й зовсім інший 

психологічний стан населення, зокрема: занепокоєння результатами проведених в 

країні соціально-економічних реформ, зростанням тарифів на комунальні послуги, 

введенням нових податків і зборів, ростом інфляції; страх втратити роботу, власне 

майно, житло тощо за несвоєчасну сплату банківського кредиту, страх 

відрахування з навчального закладу за несвоєчасне внесення оплати тощо. 

Щоправда слід зауважити, що мова йде про різні явища.  

Отже, маємо письмові документи, що, з одного боку, містять певну 

соціально-правову інформацію, з іншого – відображають психологію населення, 

громадян, їх емоційну реакцію на відповідні правові ситуації та події, що 

відбуваються в країні або в її окремих місцевостях. І те, що віднесено до 

емпіричних основ правової науки, насправді є предметом соціальної психології чи 

інших наукових галузей, зокрема правової психології, результатами якої може 

скористатися загальна теорія права і держави, галузеві правові науки [291, 

с. 42‒56; 292, с. 54‒55] задля впорядкованості, узгодженості інтересів 

і взаєморозуміння між учасниками суспільних відносин, очікуваної ними 
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стабільності [9, с. 30‒42].  

Звичайно, кожен, хто досліджує проблем права, на свій розсуд використовує 

джерела і докази для обґрунтування свого бачення того чи іншого правового 

явища, може наводити аргументи щодо висунутої гіпотези, версії, ідеї, теорії. Але 

не завжди такі джерела є достовірними і можуть слугувати справжньому 

науковому обґрунтуванню нової ідеї, правової конструкції, наведення нових або 

додаткових і вагомих доказів на користь чи на заперечення вже існуючих ідей і 

теорій. Добре відомо, що не вся правова інформація, яку містять навіть офіційні 

джерела, є достовірною і, таким чином, точно відображає реальні події та процеси 

в життєдіяльності суспільства і держави. Така інформація не може бути джерелом 

об’єктивних правових знань  

У зв’язку з цим доречно нагадати зауваження Г. Гегеля, що співвіднесене зі 

знанням, у свою чергу, відрізняється від знання і встановлюється як маюче буття 

(наскільнання є достовірними. – Є.Є.), також і поза таким співвідношенням 

(об’єктом і результатами пізнання. – Є.Є.); цей момент цього «в собі» називається 

істиною» [293, c. 47]. У цьому контексті варто зазначити, що наявність в 

юридичній науці різноманітних, у тому числі альтернативних і взаємовиключних, 

знань про право, як-то: природу, сутність, зміст, форма, структура тощо, 

зумовлює певні труднощі щодо співвідношення цих знань із правом як 

об’єктивною суспільною реальністю.  

Можна було б навести чимало статистичних даних з юридичної сфери, 

наприклад про структуру й динаміку злочинності, які не можна сприймати на віру 

лише тому, що вони надані уповноваженими державними органами або 

посадовими особами. Занижені чи, навпаки, завищені показники в таких даних не 

можуть складати емпіричну основу не тільки загальної теорії права, а й галузевих 

юридичних наук, особливо тих, що мають прикладне значення (кримінологія, 

судова статистика, криміналістика, юридична соціологія).  

До речі, вище наведене, власне, є емпіричною презентацією права як 

об’єктивного суспільного феномену. У зв’язку з цим не можна погодитися з 

думкою, що послідовно тримаючись за об’єктивний наперед визначений смисл 
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права треба припустити, що його критерії надані соціальним суб’єктам 

безпосередньо і об’єктивно, через наперед визначене істинне правове уявлення 

[41, c. 127‒128].  

По-перше, природа права як об’єктивного явища, не є чимось нав’язаним 

соціальному суб’єкту, як не є такими притаманні тільки праву властивості. Якщо 

припустити, що певний суб’єкт є творцем права, то водночас він сам стає 

залежним від права, безпосередньо підпадає під його дію. І від того, наскільки 

ефективно і як ним буде використано право, настільки цей суб’єкт пізнає його 

об’єктивні якості (властивості, функції, структуру) і він здійснить намічені 

перетворення у відповідній сфері життєдіяльності суспільства й держави, у тому 

числі шляхом проведення намічених реформ.  

По-друге, завдяки об’єктивності права законодавець не може, керуючись 

лише своїм розсудом, установлювати будь-які загальнообов’язкові вимоги до тих 

чи інших соціальних суб’єктів, наприклад до підприємців, власників нерухомості, 

порядку здійснення прав і свобод фізичних і юридичних осіб тощо, вимоги, яким 

взагалі не властива правова природа речей.  

По-третє, об’єктивність права не залежить від визначення поняття права як 

системи загальнообов’язкових норм (правил поведінки), яке згідно з доктриною 

юридичного позитивізму традиційно називають об’єктивним правом. Утім право 

не тільки це, а й дещо інше, більш значуще для людей і суспільства явище, 

насамперед ‒ втілення соціальної справедливості, свободи, рівності, а тому не є 

лише творінням держави, тим більше цілком від неї залежним, на чому вже 

наголошувалося вже раніше.  

У зв’язку з цим цікавою є думка, висловлена Г. Радбрухом про те, що 

правові явища лише тому правові, що охоплюються поняттям права. Не правові 

явища поставили над собою право, а, навпаки, право володарює над ними 

«милістю Ідеї права». Тільки тоді право сприймають як життя людське, побачене 

зі специфічної точки зору, «ця конститутивна для світу права точка зору є 

апріорним поняттям права» [294, c. 47]. Схожі думки висловлюються й сьогодні, в 

сучасних підходах до праворозуміння, пошук якого майже ніколи не переривався, 
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про що свідчать уже згадувані наукові обговорення цього питання [10; 12; 13; 16; 

17; 20; 21; 95; 278]. 

Тривалі дискусії щодо природного права, яке надане людству, окремій 

людині  природою, і права позитивного, що створене й охороняється державою, 

на нашу думку, лише підтверджує об’єктивність права, незважаючи на 

причетність до нього найрізноманітніших соціальних суб’єктів ‒ народу, 

суспільства, громадян, їх об’єднань, держави, органів публічної влади. По суті, 

головним не поділі права на природне і позитивне, приватне і публічне, 

об’єктивне і суб’єктивне, а в його єдності – існуванні й функціонуванні в 

суспільстві як самостійного цілого. У цьому контексті право являє собою те, що 

насправді існує, і ніщо інше, хай би як його не позначали дослідники, спираючись 

при цьому на ту саму історичну і фактичну даність соціальної реальності.  

Слід зазначити, що права в суспільстві має бути стільки, скільки його 

потрібно як необхідного ресурсу для врегулювання суспільних відносин і 

гарантування прав, свобод та законних інтересів їх учасників. При цьому не 

можна забувати історичні періоди людства, коли «більше права» мала одна 

частина суспільства (рабовласники, феодали, власники підприємств, банків тощо), 

інша ж – мала його значно «менше», а то й зовсім була позбавлена 

найелементарніших його вимог, як це було за умов рабства і феодалізму, 

фашистського та аналогічного йому режимів для в’язнів концтаборів і каторжан.  

Встановлення і збереження балансу в праві, передусім балансу прав і 

обов’язків між усіма соціальними суб’єктами, постійна підтримка такого балансу 

‒ одне з найважливіших завдань законодавчої і судової влади. На превеликий 

жаль, Українській державі (як й іншим країнам пострадянського простору) поки 

що не вдається досягнути такого балансу в праві, наслідком чого є протести 

окремих верств суспільства, активізація їх руху щодо відстоювання своїх 

соціально-економічних та особистих прав і свобод.  

Такий процес особливо загострюється під час змін податкової системи, 

зокрема, коли запроваджуються нові податки або підвищується розмір раніше 

встановлених; підвищуються плати за комунальні послуги і тарифи тощо. Не 
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менше напруження в суспільстві виникає в період підготовки та прийняття 

державного бюджету країни на новий поточний рік, коли з офіційних джерел 

надходить інформація щодо скорочення видатків на соціальні програми, зокрема 

на освіту, охорону здоров’я, пенсії, мінімальну заробітну плату.  

Тому сучасне законодавство за змістом більше нагадує адміністративні 

правила, які моделюють відносини і зв’язки між суб’єктами правовідносин 

переважно як владні відносини підпорядкування, а його приписи лише поверхово 

нагадують право. Тому в чинному законодавстві «права поки що недостатньо», а 

те, що міститься в ньому, спрямоване на забезпечення переважно командно-

адміністративних, аніж ринково-правових методів управління суспільством. Це у 

свою чергу сприяє помітному послабленню ролі судової влади, а з нею ‒ 

здійсненню правосуддя незалежним, безстороннім і справедливим судом 

[260, c. 238‒266], а це ще одне актуальне завдання, вирішення якого є 

невідкладним і потребує проведення корекції та уточнень законодавчої бази уже 

реформованої судової системи.  

У науковій літературі цілком правильно підкреслюється, що в процесі 

пізнання права, похідних від нього явищ «будь-які емпіричні дослідження 

припускають наявність певних чітких теоретичних настанов (постулатів), без яких 

вони просто нездійсненні» [60, c. 133]. Наприклад, часто вивчення права 

розпочинають з постулатів, що воно державною волею зведеною в закон, 

системою загальнообов’язкових норм, надбудовою над економічним базисом 

тощо. Однак можна застосувати й інші методологічні настанови чи постулати, 

скажімо, що право є об’єктивним, незалежним (самостійним) явищем у 

суспільстві, паритетним у взаємодії та взаємовідносинах з політикою, 

економікою, публічною владою.  

Звичайно, при цьому кожен, займаючись дослідженням теоретичних 

проблем права, є вільним у виборі пізнавальних засобів, додержанні тих чи інших 

світоглядних принципів і постулатів, а також вільному висловлюванні своїх 

наукових поглядів на право. У такому контексті помітним є те, що чимало 

уявлень щодо права мають апріорне походження, чим ускладнюється існуючий у 
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науковій літературі плюралізм праворозуміння. У такому разі основною 

причиною, як вважає П. Оль, є відсутність початкової узгодженості з питань 

єдиних критеріїв вихідних категорій, принципів і методів, за допомогою яких 

виводиться нове знання. При цьому значний вплив на процес пізнання правових 

явищ та істинність його результатів має суб’єктивний фактор [13, с. 26-27]. 

Разом з тим не можна не помічати тієї різниці, а точніше відчуження, що 

існує між теоретичними уявленнями про право і правом як явищем – фактом 

соціальної реальності. У такому разі, як зазначав Д. Дьюї, ніхто і ніколи не буває 

примушеним простою сумою зібраних фактів схвалювати конкретну теорію, 

витлумачувати їх смисл. Соціальна філософія демонструє величезний розрив між 

фактами і теоріями [295, c. 7]. 

У зв’язку з цим важливо з’ясувати те, що називають буттям права, як 

право існує, сприймається та функціонує в реальному середовищі. Тобто йдеться 

про емпіричні форми прояву права (не форми чи джерела права), з якими 

пов’язано його справжнє, не надумане, функціонування в суспільстві з 

притаманними лише йому властивостями і функціями.  

Такі форми прояву нерідко об’єднують по суті взаємовиключні явища: 

правового і протиправного характеру. Але протиправні явища не є буттям права, 

навпаки, вони протистоять праву і є зовсім іншим за сутністю фрагментом 

соціальної реальності – «антиправо». Буття права, таким чином, означає не що 

інше, як право, взяте в притаманних йому формах прояву і способах дії в 

суспільстві. Тому не завжди те чи інше емпіричне явище, з нашої точки зору, є 

адекватним відбиттям реального права або хоча б наближеним відображенням 

його природи як об’єктивного феномену у взаємодії з іншими суспільними 

явищами. Власне це і є емпіричне подання права як об’єктивного соціального 

явища. 

У контексті досліджуваного питання не можна залишити поза увагою точку 

зору окремих учених, які стверджують, що право не обмежується лише 

регулятивно-охоронною функцією, а здійснює, крім виховної, інформаційної, 

компенсаційної, профілактичної й інших, також пізнавальну функцію. 
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У теоретичному правознавстві українським ученим В. Ковальським 

запропонована комплексна і, на нашу думку, конструктивно-прагматична 

розробка проблеми функцій права, зокрема охоронної [46]. На відміну від такого 

підходу окремі вчені вважають логічною його характеристику в пізнавальному 

сенсі, і не лише як результат у формі конкретного знання права (правової норми), 

а й як специфічного засобу пізнання (А. Козловський, О. Ушаков). Інші вчені 

(С. Бошно, А. Васильєв, Л. Петрова, М. Придворов, Р. Пузіков) вважають 

реальністю існування доктринального права, оскільки правова доктрина 

(юридична наука), на їх думку, є джерелом права, причому «беззаперечним» 

[296, c. 213‒249]. 

Звичайно, кожен є вільним у висловленні власної точки зору, по-своєму її 

аргументує і викликає у такий спосіб щодо неї науковий інтерес, проте досить 

сумнівнім, на наш погляд, є визнання за правом пізнавальної функції, адже право 

як таке не пізнає, оскільки не є суб’єктом цього процесу. Відомо, що в процесі 

пізнання соціально-правових явищ (об’єктів) беруть участь певні суб’єкти, 

наділені волею, розумом, інтелектуальними здібностями, які мають певні наукові 

напрацювання (гіпотези, ідеї, методи), а також важливою є зацікавленість 

науковця. При цьому суб’єкти пізнання використовують ті чи інші методи 

дослідження (логічний, діалектичний, історичний, структурно-функціональний 

тощо). Право як об’єктивне суспільне явище до таких методів не може бути 

віднесене, оскільки будь-які наукові методи спрямовані на пізнання 

закономірностей, властивостей, функціонування його як об’єкту. При цьому не 

можна ототожнювати наукові методи пізнання з методами правового 

регулювання суспільних відносин, які визначаються правом, наприклад, 

юридична рівність сторін, диспозитивний метод у цивільному праві [297, с. 82‒98; 

298, с. 69‒96]. 

У праві, а точніше в законах, закріплюються лише певні результати його 

пізнання, а також пов’язаний з ним досвід життєво-практичної діяльності людей, 

суспільства і держави (скажімо, в конструкціях права власності, способів захисту 

прав і свобод, зобов’язального права, юридичної особи, правовідносин, злочину 
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тощо). Тому, як зазначено в науковій літературі, висловлювання, що претендують 

на статус правових, можуть містити інші тексти – філософські, науково-

теоретичні, літературні, проте незалежно від їх культурної та суспільної 

значущості, впливу на суспільну свідомість, вони не мають юридичного статусу і, 

таким чином, не тягнуть будь-яких правових наслідків [299, c 250].  

Водночас зазначимо, що ті чи інші теоретичні конструкції, запропоновані 

науковцями щодо права, мають бути хоча б опосередковано зв’язані з практичною 

життєвою реальністю, в якій діє та функціонує право. Тому постає питання щодо 

з’ясування функцій так званого доктринального права, найважливішого в ньому ‒ 

якими способами і в яких формах це право визначає, закріплює та регулює 

відповідні суспільні відносини? Але, тут ми спостерігаємо більше відмінностей 

між доктринальним правом, з одного боку, і позитивним правом 

(законодавством), ‒ з іншого. Право, яке дійсно регулює й охороняє суспільні 

відносини ‒ виражає певну загальну волю, спрямовану на гарантування соціальної 

справедливості, свободи, рівності кожного, хто це право застосовує та 

використовує у своєму повсякденному житті. 

Отже, предметом емпіричного пізнання права є необмежене коло явищ, у 

яких спостерігаються найрізноманітніші його прояви, 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 і ролі в суспільному ладі, взаємодії з економікою, 

політикою, мораллю, культурою суспільства, тощо.  

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, можливість появи негативних тенденцій 

соціального розвитку.  
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3.3 Встановлення істини у законодавстві та правозастосовній діяльності  

 

Визнаючи право об’єктивним і паритетним суспільним явищем, можна 

стверджувати, що пошук істини в праві з питань сутності, властивостей, функцій, 

структури тощо завершується її встановленням і формулюванням наукового 

знання щодо отриманого результату.  

Разом з тим на цьому опрацювання істинного знання не закінчується і 

найскладнішим у такому процесі є його впровадження в практичну площину – 

в розробку концепцій, доктрин, законопроектів, урядових програм 

з державотворення, реформ, удосконалення системи законодавства і практики 

його застосування судами та іншими органами публічної влади тощо. При цьому 

варто зазначити, 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 [259, с. 42‒43].  

Можна навести чимало прикладів щодо питання про істину в реальній 

дійсності. Зокрема: Київ – столиця України ‒ істина (закріплено статтею 20 

Конституції), а не припущення (гіпотеза). Право є суспільним явищем, 

регулятором суспільних відносин, його здійснення забезпечується державою 

тощо, це – істина. У такому разі йдеться про загальновідомі й беззаперечні факти, 

як-то: Земля рухається навколо Сонця, Земля має два полюси – Південний і 

Північний, доба має 24 години.  

Та чи можна вважати істинним, що право – це те, що встановлено державою 

в законодавстві (законах), а медичне та спортивне право – самостійні галузі 

системи права; що норми права є досконалими, ефективними й такими, що 

відповідають міжнародним правовим стандартам? Відповідь на ці запитання, на 

нашу думку, здається однозначною – ні, оскільки всі вони не є беззаперечними і, 

як відомо, у юридичній літературі стосовно них існують різні, у тому числі 

взаємовиключні, позиції вчених, кожна з яких претендує на істинність. Проте 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 
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цієї проблеми.  

У Конституції України встановлено, що Держава відповідає перед людиною 

за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави (частина 2 статті 3). Постає запитання: наведений припис 

Основного Закону є істинним чи в ньому йдеться лише про декларативну заяву 

щодо наміру Української держави?  

У такому ж розумінні розглянемо визначення, що Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава (стаття 1 Конституції). 

У який спосіб воно співвідноситься з практикою державного будівництва: є на 

цей час Україна такою державою чи це прагнення її народу?  

Відповіді на ці питання неоднозначні. З точки зору наведеного визначення 

конституційної моделі України, то в ньому нічого немає з того, що можна було б 

вважати неістинним. Воно відповідає волевиявленню Українського народу, а це 

означає, що у цьому аспекті таке визначення є достовірним, отже й істинним. 

Інша справа, якщо визначення України як демократичної, соціальної і правової 

держави розглядати на відповідність тому, що мало б існувати в реальній 

дійсності як факт.  

На сьогодні не існує усталеної практики державного будівництва в Україні, 

якою можна було б підтвердити достовірність наведеного конституційного 

положення про відповідальність Держави перед людиною  й установити його 

істинність. Відтак статті 11751176 Цивільного кодексу України визначають 

підстави щодо відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, у тому 

числі правоохоронними, та діє відповідний Закон України, що регулює порядок 

відшкодування шкоди, що була завдана органами досудового і судового слідства.  

Норми названих законів достатньо ефективно застосовуються судами 

України, на основі чого сформувалась певна позитивна практика захисту та 

відновлення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Водночас виконання подібних судових рішень, в яких відповідальність за 

порушення прав та свобод людини і громадянина, як правило, покладено суто на 

Державу, може бути заблоковано у тому випадку, якщо в Державному бюджеті 
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України не закладені кошти на компенсацію шкоди, яку було вчинено 

неправомірними діями держави, її органами публічної влади, посадовими та 

службовими особами.  

Втім «мертвими» та далекими від істинності є положення частини 3 статті 

152 Конституції України, якими передбачено відшкодування Державою 

матеріальної чи моральної шкоди, завданої актами і діями, що визнані 

неконституційними, а також статті 1177 Цивільного кодексу, якими передбачено 

відшкодування (компенсацію) за рахунок Державного бюджету України шкоди 

фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення.  

Отже, в одних випадках Українська держава в особі відповідних органів 

влади несе відповідальність перед людиною, є демократичною і правовою, 

здійснює соціальні функції тощо. У більшості ж інших функцій ця сама держава в 

особі тієї ж публічної влади чомусь непомітна, її органи влади неефективні, а в 

деяких політико-правових ситуаціях навіть бездіяльні. На існуючі в державі 

проблеми реалізації прав та свобод людини і громадянина неодноразово 

вказувалося у дослідженнях українських учених [51]. Такою практикою важко 

перевірити на предмет істинності, наприклад, зміст статті 1 Конституції України, 

хоча її соціально-політична і гуманітарна спрямованість є цілком правильною.  

Отже, аби стверджувати, що правові норми є ефективними, потрібно на 

основі науково обґрунтованої методики вимірювання оцінити результати їх 

впливу як регуляторів певної сфери суспільних відносин. Щодо їх відповідності 

європейським правовим стандартам, то в такому разі без урахування 

національних інтересів, гуманітарної складової, аналізу реального стану та 

динаміки розвитку економіки, менталітету населення, її визначити буде непросто. 

Тут варто згадати, як на початку 90-х років минулого століття державна 

влада приводила законодавство з питань зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземних інвестицій у відповідність до європейських стандартів. Іноземним 

інвесторам надавалися податкові пільги, встановлювався спеціальний режим 

експорту та імпорту продукції, робіт і послуг, валютного регулювання, а держава 

гарантувала захист іноземних інвестицій, у тому числі від зміни законодавства. 
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Однак, усі ті закони були прийняті без належного наукового обґрунтування, 

врахування національних інтересів держави, наявних економічних і фінансових 

ресурсів країни та прорахунків перспектив їх росту. Не отримавши очікуваного 

ефекту від призведення законодавства до європейських стандартів, державна 

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

вкотре істотно змінивши законодавство.  

У свою чергу іноземних інвесторів такі рішення державної влади України 

аж ніяк не задовольняли, через що вони звернулися до Конституційного Суду 

України за наданням офіційного роз’яснення положень законів щодо гарантій 

іноземних інвестицій.  

Розглядаючи справу про офіційне тлумачення статті 58 Конституції України 

та окремих положень законів України «Про іноземні інвестиції», «Про режим 

іноземного інвестування», «Про оподаткування прибутку підприємств», Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування», було виявлено 

протиріччя щодо національних інтересів держави, непослідовність, 

незабезпеченість організаційними і економіко-фінансовими ресурсами та інші 

недоліки названих законодавчих актів. Утім підсумкове рішення в цій справі 

орган конституційної юрисдикції так і не прийняв, припинивши конституційне 

провадження 05 жовтня 1999 року (Ухвала № 4-уп/99) та залишивши правове 

регулювання в межах і на основі законів, за роз’ясненням яких з метою захисту 

своїх прав і законних інтересів до Конституційного Суду звернулися зацікавлені 

особи. 

Отже, істина цього разу так і не була встановлена, хоча для цього, на нашу 

думку, у Конституційного Суду були всі правові підстави й можливості. Наслідки 

припинення розгляду справи і неприйняття підсумкового рішення органом 

конституційної юрисдикції мали негативний вплив на стан інвестиційного 

клімату в країні, а також ще більше посилили невпевненість іноземних інвесторів 

у стабільності законодавства й виконанні Україною своїх зобов’язань.  

Схожа проблема щодо істинності й зі статтею 360 Цивільного 

процесуального кодексу України, котра в редакції чинній до 12 лютого 2015 року 
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встановлювала порядок допуску справ Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ до провадження Верховного Суду 

України. Згідно з нею, то питання про такий допуск або відмову у ньому 

вирішувалось ухвалою колегії у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ без участі зацікавлених осіб.  

За наведеною вище логікою проф. А. Козловського [269, c. 182] це правило 

цивільного процесуального закону істинне, адже не можна стверджувати, що воно 

не відповідало дійсності, оскільки на ньому базувалася подальша судова практика 

Верховного Суду України. Але чи є воно істинним з огляду на права і свободи 

людини і громадянина, передусім права на доступ до правосуддя, на захист їх 

найвищою судовою інстанцією в державі? Це викликає сумніви, бо так було 

сформульовано правило статті 360 Цивільного процесуального кодексу.  

З нашої точки зору воно не узгоджувалося з положеннями статей 3, 38, 55, 

124, 125 Конституції України щодо гарантій прав і свобод людини і громадянина, 

оскільки позбавляло їх права на безпосереднє звернення до найвищого судового 

органу в системі судів загальної юрисдикції за захистом своїх прав і свобод. Крім 

того, в цього разу закон надав повноваження колегії суддів Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

вирішувати зазначене питання у справі, яка була предметом розгляду цього ж 

суду як суду касаційної інстанції.  

Доречно тут згадати відомий латинський вислів «nemo iudex in proria 

causa» (не можна бути суддею у власній справі), оскільки покликане забезпечити 

неупередженість, безсторонність і справедливість у вирішенні справи по суті воно 

стало одним із найважливыших принципів судочинства. 

З урахуванням наведених мотивів зазначимо, що встановлений Цивільним 

процесуальним кодексом України на сьогодні порядок допуску справи до 

провадження Верховного Суду України (в редакції Закону України «Про право на 

справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VIII) спрямований передусім 

на забезпечення гарантованого Конституцією доступу громадян, юридичних осіб 

до правосуддя, реалізації їхнього права на безпосереднє звернення до Верховного 
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Суду України як найвищої інстанції в системі судів загальної юрисдикції.  

У зв’язку з цим пригадаємо, що, як слушно наголошував Г. Гегель, «позиція 

неупередженої людини проста і полягає в тому, що вона з довірою і переконанням 

дотримується публічно визнаної істини і будує на цій міцній основі свій образ дій 

і надійне положення в житті» [270, c. 46]. Тобто метою і призначенням 

правосуддя повинна бути людина, її права і свободи, які надійно захищені, як того 

вимагає Конституція України і Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, на що спрямовані прецеденти Європейського суду з прав 

людини [300] і що відображає, віддзеркалює проблему істини в праві, про що 

йшлося вище. 

Наведені положення, що викликають сумніви щодо їх правової істинності, 

не поодинокі в Цивільному процесуальному кодексі. Так, статтею 326 

установлено порядок відкриття касаційного провадження, згідно з яким судді-

доповідачу у справі надаються повноваження одноособово протягом трьох днів 

вирішувати питання про відкриття касаційного провадження за касаційною 

скаргою, зупиняти за клопотанням особи, яка подала касаційну скаргу, виконання 

рішення (ухвали) суду, що вступило в законну силу, а також вирішувати інші 

питання, пов’язані з касаційною скаргою.  

Не можна забувати, що касаційний суд, фактично є останньою інстанцією в 

системі національного судочинства України, після якої, наостанок, особа може 

звернутися за захистом своїх прав і свобод лише до міжнародних судових 

установ, зокрема до Європейського Суду з прав людини. Тому особливу увагу 

привертають повноваження, надані процесуальним законом судді-доповідачу 

щодо одноособової відмови у відкритті касаційного провадження, які, на нашу 

думку, мали б здійснюватися колегіально, принаймні колегією з трьох суддів.  

Не менш важливими для встановлення істини в порядку цивільного 

судочинства є процесуальні строки на стадії касаційного перегляду, оскільки 

передбачені чинним Цивільним процесуальним кодексом вони ніби й спрямовані 

на «оперативність» і недопущення зволікання в процесі розгляду справи за 

касаційною скаргою, що як таке важливо, й передусім в інтересах його учасників. 
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Утім до суду касаційної інстанції направляються касаційні скарги у різних за 

складністю справах, для вивчення кожної з яких (скарги) та незалежно від їх 

кількості (що може коливатися від 1 до 100 в один день) судді-доповідачу 

відведено всього три дні (стаття 328). Такого терміну, як свідчить судова 

практика, вочевидь замало, а суддя-доповідач об’єктивно неспроможний сумлінно 

й усебічно дослідити всі матеріали касаційної скарги, здійснити їх належну 

перевірку на достовірність.  

Встановлений термін (три дні для вирішення касаційної скарги) не тільки 

не враховує можливої кількості таких скарг, а й в цілому завантаженості судді, 

який одночасно із касаційними скаргами отримує затребувані для здійснення 

касаційного перегляду відповідні справи, готує їх до попереднього розгляду або 

до розгляду у судому засіданні. Постає питання: чи можна в таких умовах 

протягом трьох днів якісно дослідити всі доводи касаційної скарги, забезпечити 

всебічність і об’єктивність у дослідженні її матеріалів? Вочевидь – ні. 

Враховуючи існуюче навантаження та визначений процесуальним законом 

місячний термін на розгляд касаційної скарги у відкритому касаційному 

провадженні, вважаємо, за браком часу дуже важко позбутися поверхневого, 

формального та суб’єктивного ставлення до вивчення матеріалів справи при 

здійсненні суддею-доповідачем підготовки справи до розгляду на засідання 

колегії суддів.  

У зв’язку з цим можна констатувати, що у Цивільному процесуальному 

кодексі логіка і критерії визначення процесуальних строків якщо і не відсутня 

взагалі, то їх уривки негативно впливають на об’єктивність здійснення 

правосуддя, а водночас – на винесення справедливого, вмотивованого і законного 

рішення. Вирішення цих питань відповідно до вимог верховенства права має бути 

науково обґрунтованим і реально сприяти удосконаленню існуючої судової 

практики. На все це законодавець повинен не тільки звернути увагу, а й вжити 

невідкладних заходів щодо приведення чинного процесуального законодавства 

України у відповідність до європейських правових стандартів судочинства і 

відправлення правосуддя [301, с. 312-314]. 
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Детально пропозиції щодо удосконалення цивільного процесуального 

законодавства нами сформульовані в проекті Закону України «Про внесення змін 

до деяких статей Цивільного процесуального кодексу України», опублікованого 

в журналі Верховної Ради України «Віче» № 18 (327) за 2012 р. За своєю сутністю 

цей проект Закону спрямований на уніфікацію загальних принципів судочинства, 

передусім верховенства права, змагальності, колегіальності, прозорості, 

публічності, уточнене викладення яких у Цивільному процесуальному кодексі має 

забезпечити конституційні гарантії судового захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, здійснення правосуддя незалежним, 

неупередженим і безстороннім судом. Першочергове значення в законопроекті 

надається застосуванню принципу колегіальності в ухваленні рішення судом 

касаційної інстанції як однієї з важливих гарантій розгляду справ об’єктивно, 

неупереджено, безсторонньо і справедливо [302, с. 42‒53; 303, с. 20‒22]. 

Не менш складним є процес встановлення правової істини в діяльності 

Конституційного Суду України, спроби якого надати офіційного тлумачення 

окремих положень Основного Закону нерідко призводять до неоднозначного їх 

розуміння, а вже надані тлумачення іноді породжують більше запитань і сумнівів 

у суспільстві, у тому числі в наукових колах і у громадян, щодо істинності 

наданих ним висновків. Це можна пояснити тим, що, приймаючи такі рішення, 

орган конституційної юрисдикції України є непослідовним, коли з того самого 

питання ухвалює суперечливі, взаємовиключні висновки, вносячи тим самим 

протиріччя у встановлення істини щодо розуміння окремих положень Основного 

Закону України.  

Так, у вже згадуваному Рішенні від 25 червня 2008 року № 12-рп/2008 

(справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) 

Конституційний Суд роз’яснив, що положення пункту 6 частини 2 статті 81 

Основного Закону України треба розуміти так, що коаліція депутатських фракцій 

у Верховній Раді України формується з числа народних депутатів, обраних від 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій). Вихід народного депутата 

зі складу депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичної 
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партії) означає припинення його перебування у складі зареєстрованої 

депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за 

списком якої він був обраний народним депутатом (пункт 1 резолютивної частини 

Рішення) [304, с. 244‒252].  

Отже, суб’єктом формування коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України згідно з цим Рішенням визнавались виключно депутатські фракції.  

Ця правова позиція була підтверджена Рішенням Конституційного Суду від 

17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 (справа про коаліцію депутатських фракцій у 

Верховні Раді України), у якому були наведені ті самі мотиви, що й раніше, і, з 

точки зору, Конституційного Суду, випливали з тексту положень Основного 

Закону України [282, c. 66-72].  

Проте вже у Рішенні від 06 квітня 2010 року  № 11-рп/2010 (справа стосовно 

можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у 

формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України) орган 

конституційної юрисдикції змінив попередню свою позицію, сформульовану в 

згаданих рішеннях на протилежну, вказавши, що положення частин 5, 7, 9 статті 

83, статтю 86 Конституції України «слід розуміти так, що окремі народні 

депутати України, зокрема ті, які не перебувають у складі депутатських фракцій, 

що ініціювали створення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, 

мають право брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України» (курсив мій. – Є.Є.), а заодно входити до складу цієї 

коаліції (пункт 1 резолютивної частини Рішення) [283, c. 44-50].  

Постає питання: яке з названих трьох рішень Конституційного Суду 

України про офіційне тлумачення положень статей 81, 83, 86 Основного Закону 

є істинним і хто має бути визнаний суб’єктом формування коаліції депутатських 

фракцій у парламенті України? Для цього висновки органу конституційної 

юрисдикції необхідно ідентифікувати з текстами зазначених статей.  

Так, частина 6 статті 83 Конституції встановлює, що у Верховній Раді 

України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій 

формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість 
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народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України». З тексту цілком зрозуміло що, по-перше, що суб’єктом формування 

коаліції депутатських фракцій у парламенті є депутатські фракції, а не окремі 

народні депутати, а по-друге, народні депутати, які входять до складу коаліції 

депутатських фракцій, повинні становити більшість від конституційного складу 

парламенту. Насамперед сенсі йдеться не про будь-яку більшість народних 

депутатів, а про ту, що охоплюється депутатськими фракціями, які створили 

коаліцію.  

Відповідно до частини 6 статті 81 Конституції у разі невходження 

народного депутата України, обраного від політичної партії, до складу 

депутатської фракції цієї політичної партії або вихід народного депутата зі складу 

такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за 

рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття 

такого рішення. Іншими словами, невиконання народним депутатом 

передвиборчих умов і добровільно взятих на себе обов’язків перед політичною 

партією має наслідком позбавлення його депутатського мандата.  

З цього випливає, на нашу думку, однозначний висновок: окремий 

народний депутат не має права брати участь у формуванні коаліції депутатських 

фракцій у парламенті України. 

Таким чином, у питанні яке з рішень Конституційного Суду з цього питання 

є істинними, на нашу думку, Рішення від 06 квітня 2010 року № 11-рп/2010, 

ухвалено всупереч конституційно-правовому змісту чинного на той час 

Основного Закону України для виправдання сформованої напередодні коаліції 

депутатських фракцій, утворення парламентської більшості (у кількості 235 

народних депутатів) у Верховній Раді України за участі шістнадцяти народних 

депутатів, дванадцять з яких входила до депутатських фракцій, що не увійшли до 

складу коаліції, а чотири (обрані за партійними списками) – були 

позафракційними. Наведене аж ніяк не узгоджується із розумінням 

парламентської більшості, закріпленим в положеннях частин 6 і 10 статті 83 

Конституції України та дає підстави для висновку про те, що вирішуючи питання, 
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кому в парламенті належить право створювати коаліції депутатських фракцій, 

Конституційний Суду України допустив маніпуляцію цим правом.  

Схожа доля, на нашу думку, спіткала Конституційний Суд України у 

пошуках істини щодо конституційності бюджетних законів, якими звужувалися 

права на пільги, компенсації та гарантії тощо.  

Так, деякі положення відповідних законів про державний бюджет України 

на поточний рік в пунктах 3, 4 мотивувальної частини Рішення від 18 червня 

2007 року № 4-рп/2007, пункті 6 мотивувальної частини Рішення від 20 березня 

2002 року № 5-рп/2002, пункті 6 мотивувальної частини Рішення від 01 грудня 

2004 № 20-рп/2004, були названі Конституційним Судом України як пряме 

порушення Конституції. Неодноразово вказувалося, що пільги, компенсації та 

гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою права на достатній 

рівень життя і що звуження обсягу або змісту цього права шляхом ухвалення 

нових законів або внесення змін в чинні закони згідно зі статтею 22 Конституції 

України не допускається. Рішенням від 30 листопада 2010 року № 22-рп/2010 

Конституційний Суд України визнав неконституційною аналогічну норму Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», що дозволяла Кабміну 

здійснювати перегляд розмірів деяких виплат.  

Проте наприкінці 2011 року Конституційний Суд України розвернув свою 

практику в протилежному напрямку, зазначивши у своєму рішенні від 26 грудня 

2011 року, що передбачені законами соціально-економічні права не є 

абсолютними, а механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного 

перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства. 

Іншими словами, відсутність у держави грошових коштів фактично стала 

підставою для її звільнення від виконання попередньо взятих на себе зобов’язань.  

Критикувати це Рішення Конституційного Суду України також можна 

довго, але змінити будь-що вже все одно не вдасться, принаймні до чергового 

«розвороту» практики конституційного судочинства. А тим часом, «зміцнивши» 

хід думок законодавця у напряму можливості уникнення виконання зобов’язань 
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держави перед її громадянином, Конституційний Суд України фактично 

нівелював закріплений у статті 22 Конституції України принцип неможливості 

звуження обсягу й змісту існуючих прав і свобод громадян. Як наслідок, 

законодавець отримав можливість змінювати законом про бюджет правове 

регулювання відносин, що є предметом регулювання інших законів, уряд ‒ 

правові можливості для передачі йому повноважень з визначення розмірів і 

порядку здійснення будь-яких видів соціальних виплат, а держава ‒ можливість 

змінювати механізм реалізації соціально-економічних прав, зокрема звужуючи 

обсяг і зміст цих прав в залежності від свого фінансового становища.  

Між тим, незважаючи на подібні рішення Конституційного Суду України, 

що фактично закріплюють у правовій системі держави закони неправового змісту, 

практика їх реалізації призводить до розбалансування галузей законодавства, 

порушення злагодженості в механізмі правового регулювання у різних сферах 

суспільних відносин і, врешті-решт дискредитує не тільки принцип верховенства 

права, але й верховенства закону як найбільш авторитетної форми та носія права 

породжуючи у суспільстві скептичне ставлення до законів як втілення, 

справедливості, свободи, рівності, що принижує, а то й нівелює їх істинну 

соціальну цінність. 

У свою чергу правопорушуючі нормативно-правові акти породжують 

сумнівну правозастосовну діяльність та невідворотно тягнуть за собою 

порушення прав та свобод людини й громадянина. 

У зв’язку з цим І. Кант свого часу писав, що «…це питання може також 

засмутити правознавця. Отже, якщо він не хоче впасти в тавтологію або замість 

загального рішення послатися на те, що стверджували колись закони якоїсь 

країни (приклад ‒ як питання: «Що є істина?», звернене до вчителів логіки), що 

відповідає праву, тобто що говорять або говорили закони в тому чи іншому місці 

або в інші часи, він ще може вказати; але чи те, чого вони вимагають і який 

загальний критерій, на основі якого можна взагалі відрізняти правове і не правове, 

‒ залишається для нього таємницею» [305, c. 309].  

Ці думки філософа по-новому звучать у сучасний період історії людства, 
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а поставлені ним питання щодо осмислення природи права є актуальними для 

сучасної юридичної науки. Проте, незважаючи на певний прогрес у цьому 

напрямі, дза межі такого обговорення теоретична думка не вийшла.  

Визнання права як втілення соціальної справедливості, свободи та рівності 

кожного далеке від того, що сьогодні в державі відповідає реальній дійсності. 

У життєдіяльності людей трапляється чимало ситуацій, у яких перед ними постає 

питання: а чи існує право взагалі? Якщо існує, то що тоді називати правом і як 

повинна діяти людина чи інший суб’єкт правовідносин у таких випадках?  

З відомих причин скептичне ставлення до згадуваних якостей права, що 

побутує серед громадян, призменшує сприйняття його як об’ктивного явища та 

соціальної цінності в цілому, так і його норм зокрема.  

 

 

3.4 Природне право як змістовний аспект об’єктивності права 

 

Дослідження проблеми об’єктивності права як єдиного явища було б 

неповним без з’ясування сутності природного права, адже йдеться про той самий 

за назвою феномен – право. Між тим, на відміну від відносно стабільного 

розуміння «позитивного права», розуміння «природного права» в правових 

поглядах різних епох є нестійким. 

Так, Н. Н. Алексєєв виділяв чотири основні типи розуміння природного 

права, що розпадаються в свою чергу на самостійні окремі напрями. 

1. Найбільш елементарне тлумачення поняття про природу, – пише вчений, 

– ми знаходимо в тих природно-правових вченнях, що основу природного права 

вбачають у різних суто природних відносинах і зв’язках, що спостерігаються в 

суспільному житті не тільки людей, а й тварин. Природне право зводиться до 

елементарного правовідчуття, що з’являється всюди, де юрист посилається не на 

встановлений правопорядок, а на потреби обігу, на інтерес, на природу речей, на 

доцільність, розум, вірність, довіру і справедливість; основою своєю воно має 
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початковий природний інстинкт, наприклад інстинкт сімейний, що таїться в самій 

природі і не встановлений будь-яким договором або угодою. 

2. Згідно з іншого, більш глибокого тлумачення, поняття природи 

розуміється в буквальному сенсі цього слова. В такому випадку вчення про 

природне право набуває суто натуралістичного ухилу і ототожнюється із 

соціальною фізикою. Природне право в об’єктивному сенсі цього слова 

перетворюється в суму природних законів в розумінні точного природознавства; 

природне суб’єктивне право стає проявом природних сил. 

У цих тлумаченнях, як зазчає автор, вперше знаходить своє філософське 

обґрунтування ідея «вічності» і «загальності» природно-правових законів як 

справжніх законів природи. 

3. Третє тлумачення зближує природне право з правом божественним, 

встановленим верховною істотою як вищий закон. Ознака природності 

рівносильна тут твердженню про особливу метафізичну сутність права. Історично 

назване тлумачення з повною ясністю було висловлено стоїками, вплив яких 

знайшов відгук у римських юристів. Пізніше воно було сприйнято батьками 

церкви та обґрунтовано в схоластичних вченнях про природне право [306, с. 30].  

Історично так сталося, що в юридичній науці, особливо за радянських часів, 

увага переважно приділялася розробці теоретичних питань позитивного права, що 

цілком зрозуміло, і значно менше – дослідженню природного права. Більше того, 

у той період природне право як теорія вважалося взагалі ненауковим ученням, до 

того ж ще й реакційним, таким, що суперечить світоглядним принципам 

марксизму [307; 308; 309].  

Проте у 80-х роках минулого століття ставлення радянських учених-юристів 

до природного права поступово і радикально змінюється. Так, В. Четвернін, 

оцінюючи теорію природного права в її пізнавальному аспекті, зазначає, що вона 

заслуговує поваги, адже її мета – пошук об’єктивно найкращого права і факторів, 

що визначають цю об’єктивність. Ця мета заслуговує на осмислення в межах 

наукового праворозуміння, зокрема за допомогою трактування теоретичної 

відмінності між правом і законом. Сьогодні в правознавстві, як наголошує вчений, 
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переважає підхід у дослідженні природного права як права, властивого закону, 

хоча увага акцентується на широкому тлумаченні закону задля «вилучення» 

з нього права, що найкраще підходить до конкретної ситуації, отже, з’ясовується, 

наскільки в законі враховані фактори, що роблять його зміст правом [310, с. 139, 

140]. Наведені думки вченого є першими спробами наукового висвітлення 

проблем природного права й водночас зміни ставлення до нього як до надуманої 

категорії і реакційного вчення.  

Справжнє 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: 

С. Алексєєва, В. Бачиніна, О. Івакіна, А. Козловського, М. Козюбри, О. Костенко, 

М. Костицького, Р. Лівшиця, О. Львової, С. Максимова, Г. Мальцева, 

М. Марченка, О. Мироненка, В. Нерсесянца, П. Оля, Л. Петрової, П. Рабіновича, 

С. Рабіновича, Л. Расказова, С. Сливки, І. Тімуш, І. Упорова, В. Четверніна та 

інших. Вагомим внеском у розробку філософсько-теоретичних аспектів 

природного права є ґрунтовні дослідження українського вченого С. Рабіновича: 

«Природно-правові підходи в юридичному регулюванні» [277], 

«Юснатуралістичні підходи у філософсько-правовій думці сучасної України [311], 

«Юснатуралізм у філософії права» [312].  

Зацікавленість природним правом не випадкова, оскільки саме в цьому 

праві дослідники вбачають органічний зв’язок із життєдіяльністю людини, її 

невідчужуваними правами і свободами, що не завжди властиво позитивному 

праву, в нормах якого нерідко виявляється утиск прав і свобод людини, 

юридичних осіб тощо [313, с. 16‒23]. Дотепер в юридичній і філософській 

літературі триває обговорення сутності, рис та функцій природного права, 

особливостей його виникнення, функціонування та взаємозв’язку з позитивним 

правом.  

У такому контексті аналізує розвиток природно-правової доктрини П. Оль. 

Так, за висновком автора, зародження нової буржуазної ідеології було зумовлено 

розкладанням феодальних відносин і прогресом капіталістичного способу 
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виробництва. На першому етапі в епоху Ренесансу прогресивні політико-правові 

погляди були в основному орієнтовані на ідею абсолютизму. Але в подальшому 

абсолютизм став суттєвою перепоною на шляху розвитку капіталістичних 

відносин. У міру того як історично сформований на підґрунті феодальних 

відносин лад все більше суперечив новій правосвідомості, міцніло негативне 

ставлення до того права, що санкціонувало й підтримувало цей лад, тобто до 

права позитивного. 

Як вказує автор, необмеженій владі монарха і державним законам, що часто 

не відповідають реаліям часу, буржуазною юридичною думкою протиставляється 

природно-правовий погляд з ідеєю вічного, справедливого й розумного права. 

У праворозумінні цього історичного періоду вбачається загальна тенденція до 

підвищення природного, початку в праві. 

Але дуалізм природного і позитивного права, що виник в епоху античності, 

як зазначає П. Оля, в Новий час набуває нової якості. Це нове в праворозумінні за 

висновком автора визначається нетотожньою з античною інтерпретацією 

феномену природи щодо до природного права. Нова інтерпретація обумовлена 

антропоцентричною орієнтацією всього світогляду даної епохи. У буржуазній 

концепції природного права йде мова не про загальний, непорушний 

і універсальний закон, але про суб’єктивне право, здатності індивіда діяти 

й мислити на власний розсуд. Природа дає людині безмежні індивідуальні права, 

на шляху здійснення яких в природному стані не існує ніякого бар’єру. Природні 

права людини виводяться з його вітальності, що егоцентрично орієнтована, 

бачить своє головне завдання в оборонно-агресивній і репродуктивній активності, 

котра забезпечує виживання індивіда й продовження роду. Особливо чітко, на 

думку автора, це простежується в ранніх природно-правових вченнях – у 

Г. Гроція і Т. Гоббса. 

На противагу природному праву, право позитивне розглядається як творіння 

розуму. Якщо до цього часу закони встановлювалися законодавцями нерозумно й 

своєкорисливо, то зараз варто лише надати свободу розуму, і він відразу створить 

найкращі установи. Віра у всемогутність людського розуму, в його здатність 
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перебудовувати життя шляхом законодавства становить яскраву характерну рису 

цієї епохи. Дуалізм природного, об’єктивно закономірного начала в людині, 

з одного боку, і розуму (ratio) з іншого – ось квінтесенція природно-правового 

типу праворозуміння Ренесансу і Нового часу. 

Для того щоб виявити загальні риси, властиві типу праворозуміння, що 

розглядається, П. Оль наголошує на необхідності аналізу ряду політико-правових 

вчень, на положення яких часто посилаються наші сучасники обґрунтовуючи 

саму ідею природного права, до числа яких на його погляд, слід віднести теорії 

голландського юриста Г. Гроція, англійського мислителя Т. Гоббса й 

французького філософа Ж.-Ж. Руссо.  

На підставі такого аналізу вчений доходить висновку про те, що основу 

парадигми природного права Нового часу складають три фундаментальні 

положення. Перше, вихідне положення полягає в міфологемі про природний стан, 

в якому спочатку знаходяться люди («стан війни і миру», «стан війни всіх проти 

всіх», «золотий вік» тощо). Друге положення випливає з першого і передбачає 

наявність у людей деяких природних прав. Третє ‒ це положення про суспільний 

договір («союз», «угоду» тощо), результатом якого люди передають свої природні 

права на користь політичного цілого, внаслідок чого утворюються держава й 

позитивне, волеустановленне право. 

Підсумовуючи, автор не без підстав зазначає, що у всіх розглянутих 

природно-правових вченнях присутні фаталистичні мотиви, що виражені 

в гіперболізації природних прав людини, обумовлених самою природою, 

в перебільшенні значення цих прав щодо позитивного, волеустановленного права. 

З позиції природно-правового праворозуміння за наявності протиріччя між 

позитивним законом та вимогами природного права людська воля вступає в 

конфлікт з самою природою, що є свавіллям [13, с. 85‒92]  

Отже, у науках теорії і філософії права давно сформувались принципово 

важливі для правової культури нормотворчої (законотворчої) і правозастосовної 

діяльності доктрини природного і позитивного права. Утім, якщо сфера 

національного права, наголошує О. Львова, обмежується законодавством, 
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створеним та підтримуваним державою, то природне право «є символом усього 

(курсив мій. – Є.Є.) в правовому розумінні, істинного, незалежного від випадку 

чи сваволі, є таким, що відповідає вічним законам справедливості. Воно, на 

відміну від позитивного права не створюється штучно, а існує від природи» 

[161, с. 111]. Разом з тим безперечно, з’ясування юридичного характеру і 

соціального спрямування природного права впродовж більше двох тисячоліть і 

сьогодні залишається однією з дискусійних проблем правознавства. 

У зв’язку з цим, аналізуючи існуючі в наукових джерелах ідеї щодо 

розуміння природного права, С. Рабінович не без підстав зазначає, що «нині 

лишається актуальним як у теоретичному, так і в прикладному аспекті 

вироблення визначення поняття природного права (курсив мій. – Є.Є.), яке могло 

б становити евристичну цінність не лише для філософії права, а й для загальної 

теорії юридичної діяльності». Вирішення цього завдання, як вважає він, можливе 

тільки за «умови істинності вихідного припущення про об’єктивацію природного 

права не лише в доктринах та поглядах, а й також у соціально-практичних формах 

людської діяльності, ‒ зокрема у державно-юридичній практиці, завдяки чому 

природно-правові засади стають елементом механізму юридичного регулювання» 

[277, с. 341].  

Слушна думка, і передусім у конструктивності її спрямування на 

прикладний характер природного права і не просто як основи юридично-

позитивного врегулювання суспільних відносин, а й важливого елемента його 

механізму. Проте однозначної відповіді на ці та інші питання у вчених немає, 

хоча ще римський юрист Ульпіан стверджував: «ius naturale est, quod natura omnia 

animalia docuit» (природне право – це те, чому природа навчила всіх живих істот). 

Звичайно, наведена позиція ще не є визначенням природного права, проте головне 

в ній те, що Природа є джерелом того, чому вона навчила людей.  

Як зазначено вище, у різні часи історії людства природне право розуміли й 

сприймали також по-різному. Спочатку в ньому вбачали або свавільне 

установлення людей, чуже будь-якій необхідності, або щось безпосередньо дане 

від природи, зокрема її незмінності та незалежності від волі людей [109, c. 114]. 
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Якщо перша з наведених позицій вважалася поверхневою й суперечила природі 

такого права, то друга, навпаки, вела до формулювання гіпотези про нього як про 

щось вічне, загальне, незмінне від людського свавілля явища. Ця гіпотеза ніби 

врівноважувала, а фактично ототожнювала правові норми із законами природи; 

замість підпорядкування свавільним велінням людей вона спрямовувала на 

залежність людини від непорушних велінь природи, штучного, надуманого, 

протиставляючи природне та необхідне [109, c. 114].  

По суті такі міркування мають місце і в сучасних наукових дослідженнях 

позитивного права, адже ідеї щодо визначення його поняття, висловлені дві тисячі 

років тому, залишаються не менш вагомими в сучасний період [277, с. 38‒42], 

оскільки стрижнем ідей природного права, наголошує проф. С. Алексєєв, є 

вимоги життєдіяльності людей як розумних істот. Звідси їх позначення як вимог 

саме «права», таких, що обґрунтовані, виправдані в певних життєвих умовах з 

позицій домінуючого світорозуміння [66, с. 419].  

Природа, частиною якої є людина, сприймається останньою не тільки як 

первинна даність, а також як веління людині виявляти і поводити себе відповідно 

до вимог природи. Як наголошує проф. С. Сливка, людина дотримується норм 

природного права тоді, коли вона живе за законами Природи. Таке «життя» 

потребує ще розуміння, усвідомлення цих процесів, адже розум людини 

формується під впливом як природного, так і позитивного права, ‒ це називається 

виваженістю, поміркованістю, мудрістю [314, с. 212].  

Поділяючи, по суті, ці міркування вченого, водночас не можемо не звернути 

увагу на проблему оцінки поведінки людини та її наслідків у разі недотримання 

нею норм природного права та дій, що суперечать його вимогам. Можна навести 

чимало прикладів поведінки людей в сучасному суспільстві всупереч природному 

праву. Передусім це стосується дозволу на рівні закону в деяких країнах Заходу 

на утворення одностатевих шлюбів, клонування живих істот, не виключаючи 

людини, вживання «легких» наркотичних препаратів тощо. У зв’язку з цим 

проф. О. Костенко не без підстав ставить сучасному стану людської спільноти 

діагноз, згідно з яким «повсюди – «епідемія протиприродності», усе, в чому 
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виявляється воля і свідомість людей, вражається протиприродністю, якийсь 

патологічний культ протиприродності. Українське суспільство – не виняток, а 

можливо, лише один із типових прикладів» [315, с. 19‒20]. Характерно, що, 

узаконюючи названі дії людей, вищі судові інстанції цих країн обґрунтовують їх 

тим, що людині належать невідчужувані природні права, які вона прагне 

реалізувати.  

Що ж у такому разі є природне право? Як тут не згадати слова В. Гьоте про 

те, що закон колись був благом, а потім із благодіяння перетворився на муку. Між 

тим уся суть, як зазчає поет, зосереджена в природних правах, а їх і втоптують у 

прах («Фауст»). Що у таких випадках відбувається з природним правом? Чи 

державно-законодавчим правом руйнуються його основоположні постулати сім’ї, 

людяності, добра, справедливості, свободи, рівності, про що з обуренням пише 

проф. О. Костенко. Де межі дії природного права, за які людина, суспільство і 

держава не повинні виходити і це не вважалося б обмеженням прав і свобод 

людини. Адже «правові норми, що регулюють життя суспільства, спираються в 

Біблії на незмінне природне право (курсив мій – Є.Є.) та забезпечують його 

бездоганне функціонування та дієвість [315, с. 107; 316]. По суті такі ж вимоги до 

людей прописані в інших релігійних книгах, зокрема Корані й Торі щодо 

дотримання віруючими правил поведінки в сім’ї, за її межами, суспільстві та в 

окремих сферах його життєдіяльності [317, сура 4, 5, 6; 318].  

Відтак важливим є те, що релігія була і залишається дотепер впливовою 

силою в суспільстві, формує індивідуальну і колективну віросвідомість людей, 

тому її роль у сучасний період неухильно зростає, особливо в країнах з такими 

традиційними віросповіданнями як християнство, іслам, буддизм та інші. 

Зокрема, «християнське освячення ідеї природного права, ‒ зазначає О. Львова, ‒ 

неминуче відобразилося на уявленні про її сутність. На місце морального закону 

християнство поставило премудрість і волю Божу як джерело морального закону. 

Відповідно до цього мало змінитися й уявлення про природне право, яке вже не 

здавалося проявом «безликої» природи і стало розглядатися як відображення 

божественної справедливості відповідно до задуму Творця» [161, с. 96]. 
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Очевидно, що проф. С. Алексєєв не випадково звертається до філософії І. Канта, 

до його ідей щодо ролі права в громадянському суспільстві в сучасну епоху, 

підсумовуючи, що найсвятіше, що є у Бога на землі – це право. Тому суспільство 

без права або суспільство із неповноцінним, ілюзорним правом ‒ 

безперспективне, приречене [264, с. 2, 46].  

С. Сливка сприймає природне право, по-перше, як сукупність законів 

природи і законів біологічного розвитку людини, на основі яких функціонує світ 

(так зване вузьке розуміння). По-друге, як «сукупність метафізичних духовно-

моральних чеснот, яких має дотримуватися людина, підтримуючи онтологічні 

принципи світопорядку й обґрунтовуючи трансцендентальність власної свобідної 

волі для активного гармонійного самозбереження у Всесвіті» (так зване широке 

розуміння) [314, с. 212]. У зв’язку з цим зазначимо, що запропонована вченим 

конструкція розуміння природного права є цікавою, але й на відміну від 

позитивного права, занадто складна для усвідомлення його суб’єктами. Крім того 

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

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

хоча відповідь на нього знаходимо в питанні. 

На наш погляд, запропоноване С. Сливкою визначення природного права у 

«вузькому» і «широкому» значенняях, обтяжує його сприйняття як реального 

явища. З одного боку, безпосередньо природним правом охоплюються всі закони 

Всесвіту, які у той чи інший спосіб впливають на життєдіяльність людей, з іншого 

‒ лише ті його закони, що мають суспільне спрямування. Отже, природне право – 

це закони існування та розвитку передусім людини і суспільства – невід’ємної 

складової природи, а не закони всього Всесвіту, які вчений називає 

«надприродним правом» [314, с. 213]. Запропонований ним підхід до поділу 

законів природи і розуміння природного права викликає певні сумніви, оскільки, 

на наш погляд, мало узгоджується з принципом єдності природи, в якій усе 

збалансовано, гармонійно й відбувається відповідно до законів її існування та 

розвитку.  

У природі, її статиці й динаміці за даними досліджень астрономії, 
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космології, кліматології, фізики та інших галузей сучасної науки встановлено 

існування певного усталеного порядку. Виходячи з цього, вважаємо конструкцію 

так званого надприродного права штучною й такою, що не виходить за межі 

філософсько-теоретичних міркувань. Такою ж штучною конструкцією, на нашу 

думку, є спроба виділити в правовій реальності «надпозитивне право», яке за 

визначенням російського вченого Д. Яковлєва, є системою основоположних 

нормативно-правових приписів, визнаних державами-учасниками міжнародних 

договорів як фундаментальних принципів і стандартів їх внутрішньої правової 

політики у сфері прав людини, контроль за додержанням яких здійснюється 

міжнародними органами юстиції [319, с. 27]. Отже, йдеться про звичайну 

імплементацію в національне законодавство загальновизнаних норм і принципів 

міжнародного права, узгоджених міждержавних договорів та інших політико-

правових актів. Подібні «новації», на наш погляд, не збагачують юридичну науку 

і, по суті, є марним пошуком істини там, де її не може бути за визначенням.  

Вимоги будь-яких законів природи, у тому числі закони руху планет, інших 

космічних тіл (комет, астероїдів), прямо або опосередковано, у той чи інший 

спосіб виявляються в усіх суспільних сферах – економіці, особливо в сільському 

господарстві, екології, медицині, сім’ї, соціально-культурній сфері. При цьому 

далеко не все, що відбувається в природі, позитивно впливає на життя людей, 

відповідає добру і справедливості, як це описується в ученнях про природне 

право. У природі відбуваються також і руйнівні для життєдіяльності людей 

процеси, як-то: землетруси, цунамі, торнадо (бурі, урагани), повені, падіння на 

землю космічних об’єктів (комет, астероїдів), дії вулканів тощо. До таких 

природних катаклізмів люди змушені адаптуватися і, користуючись знаннями про 

них, вживати заходи для захисту себе від їхньої руйнівної дії та мінімізації їх 

наслідків.  

На основі наукових знань про ці природні явища людство поступово формує 

різні за змістом і функціями соціально-технічні правила, відповідно до 

об’єктивних законів природи, які стають підґрунтям формування позитивного 

права, мотивують законодавчу та іншу нормотворчу діяльність публічної влади 
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[320, с. 4345], якою у такий спосіб утворюються норми позитивного права, 

навіть тоді, коли дія законів природи є недостатньо пізнаною наукою, скажімо, 

у сфері кліматології (зміщення земної осі, Світового океану).  

Механізм дії законів Всесвіту люди пізнають через наукові дослідження 

(інформацію). Насамперед ідеться про істинні знання точних і природних наук 

(математики, фізики, астрономії, медицини, космології, кліматології тощо), які 

люди використовують у сфері своєї життєдіяльності. Так під час дії магнітних бур 

медичні установи офіційно попереджають людей, хворих на ішемічну хворобу 

серця, про можливі для них негативні наслідки, надаючи рекомендації щодо 

запобігання в таких випадках нанесення шкоди своєму здоров’ю. У разі 

можливості появи цунамі офіційні установи держави не тільки попереджають 

людей, а й проводять низку необхідних заходів щодо їх евакуації в безпечні для 

життя місця.  

Астрологи, використовуючи наукові знання, тлумачать дії законів Всесвіту, 

зокрема існування планет Сонячної системи (їх орбітальний рух, 

місцезнаходження та відстань від землі тощо), на основі чого складають так звані 

гороскопи (астрологічні прогнози), у тому числі рекомендації стосовно поведінки 

у певний день і рік, аби досягти успіху й уникнути в такий період невдач, 

прорахунків, омани. З давніх часів твердження астрологів, особливо в частині 

прогнозів щодо майбутнього планети Земля, ролі в історії людства політичних і 

державних діячів, мали значний вплив на суспільну свідомість і часто 

презентувались як вияв дії законів природи, отже і природного права.  

Проте визнання природного права як явища реальної дійсності ще далеке 

від істинного визначення його поняття. Слід зазначити, що природне право, як 

будь-яке право, є суспільним явищем, дія якого поширюється на всі без винятку 

суспільні відносини, суб’єктами яких є фізичні і юридичні особи, народ, держава. 

інакше воно не сприймалося б так само, як позитивне право. Відзначимо, що в 

усіх інтерпретаціях доктрини природного права головним є визнання пріоритету 

прав людини, цінностей добра, справедливості, свободи, рівності.  

З давніх часів, ще задовго до цивілізаційного розвитку людства, саме 
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природне право було найближчим до людини, більше того, невід’ємним від її 

особистості. Його характерною рисою, на відміну від права позитивного, є те, що 

між ним і людиною немає відчуження. Являючи собою частину природи, людина 

й належні їй природні права становлять єдине гармонійне ціле. Інша справа, коли 

намагаються з’ясувати зміст, функції, форму, властивості, структуру та інші 

якості природного права, то звертаються до правосвідомості, ідей невідчужуваних 

прав і свобод людини (на захист життя, недоторканності, свободи висловлювання 

думки, слова тощо). Відповідно до цього природне право багато в чому збігається 

з принципами і нормами позитивного права, отже, вони, як і їх доктрини, не 

протистоять одне одному, а інтегруються в однакове ставлення до явища, яке в 

цивілізованому світі заведено називати правом.  

Їх інтеграція – це проблема, яку, як вважає проф. Р. Лівшиць, повинні 

вирішувати спільно: наука і законодавець [321, c. 285]. Її розв’язання, на наш 

погляд, можливе лише через тривалу еволюцію, зокрема конвергенцію (лат. 

convergere – наближатися, об’єднуватися) [28, с. 353] природного і позитивного 

права. Із цією метою ми підтримуємо доцільність введення в науковий обіг 

поняття «природно-позитивне право», яке, на думку проф. В. Шафірова, 

однаковою мірою має наукове, загальносвітоглядне і безпосередньо практичне 

значення [322, с. 43]. Така позиція, на наш погляд, правильно відображає 

закономірність еволюційного розвитку конвергенції природного і позитивного 

права, долання існуючого в їх сутностях дуалізму.  

У науковій літературі висловлені різні точки зору щодо співвідношення 

природного і позитивного права, які ретельно проаналізовані в працях 

С. Рабіновича [277, с. 365‒378; 313, с. 279‒298]. Учений звертає увагу на те, що 

юридична практика з цих питань потребує підходу, який дав би можливість: 1) 

деміфологізувати проблематику природного права й виявити його реальне місце в 

системі соціальної регуляції; 2) не обмежувати дослідження тільки юридичною 

доктриною або лише нормами права, встановленими державою, а виявляти 

взаємодію цих норм з іншими чинниками соціальної регуляції; 3) встановлювати 

діалектичні взаємозв’язки між нормативними і фактичними елементами правової 
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реальності на ґрунті функціонуючих інститутів права; 4) сприймати позитивне 

право як елемент ширшої за обсягом регулятивної цілісності; 5) сприяти 

вирішенню конкретних питань юридичної практики галузевого характеру; 

6) аналізувати як ідеально-ціннісні, так і соціально-емпіричні аспекти взаємодії 

природного і позитивного права [277, с. 379‒380].  

Наведений перелік, звичайно, не є вичерпним, його можна було 

б доповнити й іншими пропозиціями, але суть проблеми не в цьому. Здається, 

мова йде не стільки про завдання, визначені вченим перед юридичною 

практикою, скільки про тактику і напрями наукових досліджень правової 

реальності, її основоположних компонентів – природного і позитивного права, 

з чим можна погодитись. Однак виникає питання, що розуміти під 

«деміфологізацією проблематики природного права», оскільки його зміст у цьому 

аспекті не розкрито. Можливо, вчений і має рацію, але на відміну від 

деідеологізації наукових досліджень до вирішення цього питання потрібно 

підійти надто обережно, зважаючи на те, що міфи – це складова загальної 

культури народів світу. У зв’язку з цим звернемо увагу на аспекти теорії 

природного права, які прямо й опосередковано пов’язані з його об’єктивацією та 

функціонуванням.  

Як зазначалося раніше, з давніх часів і дотепер прихильники доктрини 

природного права пов’язують його існування з природою, дією її законів, у тому 

числі біологічних. У народів з розвинутими міфологічними системами міфи 

складають про виникнення та утворення Всесвіту (космологічні міфи) і людства 

(антропогонічні міфи). Водночас міфи є своєрідною системою фантастичних 

уявлень про навколишню природну і соціальну дійсність. Варто звернути увагу на 

те, що й сучасний стан світу – планета Земля, космічні об’єкти, породи тварин, 

види рослин, спосіб життя, релігійні настанови тощо – все є наслідком еволюції, 

що тривала мільйони років, отже подій що давно минули [323, с. 12].  

Усвідомлення народами, суспільствами, державами природного права тією 

чи іншою мірою пов’язане з міфами як однієї з культурологічних форм 

об’єктивації природного права, тому й «ґенеза права здійснюється в контексті 
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загальнокультурного розвитку людського роду» [35, с. 31] Міфи відіграють 

значну роль у тому, щоб надати нормам природного права публічності та 

обов’язковості, а також їх адаптації до різних сфер життєдіяльності людей. Вони 

містять розповіді про створення Всесвіту, хоча чимало з них можна віднести до 

релігійних або фантастичних уявлень про те, як з’явилося на землі життя, люди, 

як вони навчилися жити на землі та користуватися природними ресурсами, як 

виникла мова, культура тощо [324, с. 13].  

Через це, як слушно наголошується в літературі, необхідно «вивчати 

міфологію кожного етносу, стаючи, зрештою, однією з великих ланок пізнання 

себе в часі; та ж бо народ, котрий себе в часі пізнає, стає свідомим, отже 

життєздатним, бо тим самим ніби вкладає собі в душу частку вічності» [325, с. 5]. 

Поділяючи ці думки, зазначимо, що міфи ‒ це духовне надбання народів, під їх 

впливом відбувалась об’єктивація, формування і розвиток природного права, 

регулювання ним різних за характером суспільних відносин: господарських 

(власності, землеробства, тваринництва, полювання, добування та обробки 

металів тощо); сімейних (шлюбу, сім’ї, взаємовідносини подружжя, стосунки 

батьків і дітей); відносин з іншими суспільними утвореннями (родами, 

племенами, державами); духовності, культури (підтримка традицій, встановлення 

ритуально-релігійних процедур тощо).  

Упродовж тривалого часу й до сьогодні природно-правове регулювання 

суспільних відносин перебуває в стані безперервного самовдосконалення 

й конвергенції з позитивним правом. У такому контексті право (природне 

і позитивне. – Є.Є.), як стверджує проф. Н. Оніщенко, «є продовженням 

світобудови (курсив мій. – Є.Є.), а тому несе на собі й у собі відбиток космічного 

й метафізичного» [35, с. 38]. На наш погляд, це також є аргументом на користь 

визнання права (природного і позитивного) об’єктивним явищем. Водночас, як 

зазначає проф. О Костенко, залишається основне питання правознавства: «право – 

це витвір природи чи людей? А якщо того й іншого, то яка роль природи і яка 

роль людей у творенні права. Саме це питання визначає всі інші питання, що 

постають у правознавстві, як вирішується воно, так вирішуються й усі інші» 



 238 

[315, с. 83]. Тому необхідність відродження в Україні доктрини природного права 

зумовлена тим, що їй властиве «виліковування» права від правового 

волюнтаризму, що виявляється в законодавчому свавіллі [315, с. 53, 55]. 

Поділяючи наведені вище тези щодо розвитку природного права і завдання 

науки і законодавця в процесі його інтеграції з позитивним правом варто звернути 

увагу на використання понять об’єктивації та позитивації природного права, 

різниця між якими полягає в тому, що остання є однією з форм прояву першої. 

Об’єктивація природного права означає його втілення (вираження) в певних 

суспільно-публічних формах, як це відбувається, скажімо, з об’єктивацією норм 

позитивного права, що здійснюється в нормативно-правових актах, судових 

прецедентах, правових звичаях та в інших формах [213, с. 48; 326, с. 21, 22‒32]. 

При цьому об’єктивація норм позитивного права є усвідомленим і керованим 

процесом, що повністю узгоджується із законодавчою та правозастосовною 

практикою.  

Об’єктивація природного права відбувається дещо в інший спосіб, 

переважно цей процес також є усвідомленим і реалізується в ідеях, доктринах, 

правових ученнях, суспільній та індивідуальній свідомості, суспільних 

відносинах, культурі, релігійних настановах, законодавстві, юридичній діяльності 

тощо. З теоретичної точки зору важко визначити, яка з наведених форм 

об’єктивації природного права є домінуючою та більш важливою. На нашу думку, 

кожна здійснює специфічну функцію в упорядкуванні суспільних відносин, 

правового спілкування доброзичливих стосунків між їх суб’єктами, у становленні 

стабільної законності в діяльності органів публічної влади, формуванні належного 

рівня правової культури в суспільстві. Кожна з названих форм об’єктивації 

природного права є емпіричним матеріалом, який потребує вивчення і ретельного 

аналізу сучасною наукою. 

Щодо позитивації природного права, то головним чином вона спрямована 

на конвергенцію з позитивним правом. Разом з тим, розглядаючи це питання, 

С. Рабінович вважає, що це поняття «відображає лише один аспект взаємодії 

природного й позитивного права, а саме рух природного права до права 
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позитивного», а «з огляду на залежність ідеології від емпіричних потреб та 

соціокультурних умов, слід говорити не лише про інституалізацію природно-

правових уявлень, а й про процес ідеологічної, морально-світоглядної легітимації 

соціальних інститутів, тих, що уже фактично існують у їх організаційному, 

законодавчо-нормативному й поведінковому вимірах» [33, с. 385]. У наведених 

тезах, на нашу думку, відображено два взаємопов’язані процеси – об’єктивації та 

позитивації, на відмінності між якими уже зверталась увага. Крім того, не зовсім 

коректно говорити про взаємодію природного і позитивного права, тобто права з 

правом, адже йдеться про те саме явище – право. Те саме стосується «руху 

природного права до права позитивного». На нашу думку, цей рух відбувається з 

точністю до навпаки, оскільки Природа з усіма своїми виявами задає мотивацію 

дій людей, їх спільнот і держави, є первинною по відношенню до позитивного 

права, отже, останнє приречене неухильно рухатися до природного права.  

Зважаючи на те, що людство є частиною єдиної природи, логічно 

стверджувати, що сформоване державою позитивне право, хоча й 

опосередковано, також є правом від природи в його інституційній формі – 

законодавстві. У зв’язку з цим проф. С. Максимов вважає, що «визнаючи 

дуальність права як вияв його онтологічної структури або природи, слід 

наголосити, що це не є дуалізм у метафізичному сенсі – як визнання існування 

двох самостійних реальностей: природного і позитивного права. Це дуалізм 

символічного плану як визнання двох вимірів єдиного феномену права…» (курсив 

мій – Є.Є.) [327, с. 41]. Позицію щодо заперечення протиставлення природного і 

позитивного права, їх дуального існування висловлював і А. Ященко, який вважав 

природне право загальною ідеєю, основним змістом норм позитивного права, ця 

ідея (природне право) втілена в позитивному праві [328, с. 122]. Зазначимо, що в 

теорії права це не єдиний випадок, коли право як єдиний регулятор суспільних 

відносин поділяють на дві окремі самостійні системи – систему права і систему 

законодавства [329, с. 25‒34; 97, с. 35‒59], що з методологічної точки зору є 

алогічним.  

Об’єктивація природного права в законодавчій та іншій юридичній 
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діяльності значною мірою реалізується інтуїтивно, не усвідомлено. У зв’язку з 

цим С. Рабінович звертає увагу на те, що «незалежно від ставлення суб’єктів до 

ідей природного права, а також від того, що саме вони вважають правом взагалі, 

іn absracto, може існувати об’єктивний смисловий зв’язок (курсив мій. – Є.Є.) між 

способом вироблення юридичного рішення і тією чи іншою юс-натуралістичною 

концепцією» [277, с. 363]. Справді, аналізуючи, наприклад, судове рішення, мало 

хто замислюється над тим, що в теоретичному плані є правом взагалі, як і над 

тим, що є його джерелом чи формою. Увага зосереджується на з’ясуванні 

правового смислу застосовуваного закону. Тому переконувати, що в такому 

процесі існує будь-який «об’єктивний смисловий зв’язок», на наш погляд, є 

штучним і більше схожим на те, що суб’єкт інтуїтивно пов’язує свої думки з юс-

натуралістичним праворозумінням.  

Проф. Ф. Тарановський, аналізуючи римське позитивне і природне право, 

писав, що «природне, тобто незмінно справедливе і добре (курсив мій. – Є.Є.) 

право знаходиться до права позитивного в подвійному відношенні. З одного боку, 

воно входить до його складу як основного організуючого начала, бо при повному 

ухиленні від начал справедливості і добра неможлива ніяка доцільна 

регламентація відносин у людській спільноті; з іншого – природне право 

протиставляється позитивному, бо останнє, керуючись наміром найбільш 

доцільного пристосування до умов конкретного середовища і забезпечення 

інтересів усіх або більшості, не в змозі реалізувати начала справедливості і добра 

в усій повноті та послідовності» [71, c. 206].  

Частково поділяючи таку позицію, також зазначимо, що при цьому не 

можна не враховувати як глибоко і щільно перетинаються у свідомості людини 

уявлення щодо природного і позитивного права, коли закріплені в законах права і 

свободи людини та їх гарантії не суперечать бажаним її правам, а сприймаються 

як природна даність. Адже позитивному, так би мовити, реальному праву, 

заснованому на зовнішньому приписі, людська думка незмінно протиставляла 

право ідеальне, авторитет якого ґрунтується виключно на притаманній йому 

внутрішній справедливості, зумовленій вимогами совісті й розуму [71, c. 203]. 
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Аналогічну думку висловлювали й інші дослідники природного права, 

стверджуючи при цьому, що нормами природного права є ті постулати природи, 

які люди свідомо обирають для своєї поведінки відповідно до своєї совісті 

[314 с. 212].  

Це ніби відповідає дійсності, адже прагнення людини до справедливості, 

рівності, свободи є природним, а усвідомлення його створює для неї відповідні та 

бажані права, які не завжди збігаються з прийнятими державою законами. Щодо 

характеристики норм природного права як постулатів природи, то в зазначеному 

контексті не зовсім зрозуміло, чи є термін «постулати» тотожним поняттю 

«закон» природи, чи йому притаманна інша сутність.  

У зв’язку з цим необхідно з’ясувати сутність терміна «постулат», його 

трактування в науковій літературі, щоб уникнути не характерних для нього 

властивостей і призначення. Тим більше через те, що ця категорія, як зазначає 

проф. Н. Оніщенко, «підлягає детальному дослідженню», адже «постулати права 

відтворюють деяку внутрішню субстанцію права, безпосередньо пов’язану з її 

моральним наповненням та моральним змістом» [17, с. 159].  

Постулат (лат. – postulatum) – вимога, – принцип, твердження певної 

наукової теорії, яке існує в ньому як вихідне і сприймається без доказів, 

здебільшого має обґрунтування, іноді застосовується як правило або формула, що 

є приписом до виконання [28, c. 562]. Постулати відіграють роль аксіом, а деякі з 

них закріплюються в суспільстві і державі як закони, релігійні, філософські та 

ідеологічні догмати.  

На думку проф. Ю. Оборотова, постулати – це положення, що слугують 

основою для здійснення змістових суджень і висновків, які неприпустимо 

ототожнювати з аксіомами. Наявність у системі знань постулатів, наголошує 

вчений, характеризує її як достатньо розвинуту, з точки зору рефлексії, над своєю 

логічною структурою та еволюцією. Сучасна юриспруденція, як система знань, 

виробила свої аксіоматичні начала, які можуть бути представлені як постулати 

права. До останніх він зараховує постулати праворозуміння, правового дуалізму, 

правового плюралізму, правової цілісності, правової забезпеченості, правової 
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належності [79, с. 53, 55; 330, с. 49‒50].  

При цьому вчений підкреслює, що до постулатів не належать принципи 

права, котрі «як основоположні ідеї пронизують усю правову сферу» [330 с. 49], 

що, на наш погляд, є достатньо спірним. Навпаки, принципи, як найбільш 

постійні і стабільні елементи права насправді є тими справжніми і генеруючими 

постулатами, на ґрунті яких формується вся правова система держави [331 с. 4‒5], 

її усталені, перевірені практикою макростандарти. Тому не дивно, що цілком 

справедливо цим принципам надається значення основоположних засад, активних 

центрів права та його структурних підрозділів [301 с. 26, 30].  

У зв’язку з цим, як стверджує А. Барак, право не створило точних 

інструментів або передових лабораторних пристроїв для вирішення того, що 

дозволено чи заборонено, що законно чи незаконно, однак існує можливість, за 

якою кожний обізнаний юрист може легко визначити які зменшення є законні, або 

інші можливості, які він негайно відхилить як незаконні рішення. Тобто йдеться 

про правовий стандарт, завдяки якому визначається законність ухвалення 

судового рішення [261, с. 17]. Отже, хай би якими термінами позначалися по суті 

тотожні правові поняття (постулати, аксіоми, принципи), тільки вони є 

вирішальними у визначенні правових стандартів.  

Крім того, за судженнями проф. Ю. Оборотова, постулатами можна назвати 

будь-які усталені та поширені в юридичній науці позиції про право. Наприклад, 

що право – це система загальнообов’язкових норм; до складу злочину входять 

такі елементи як об’єкт, суб’єкт, об’єктивна і суб’єктивна сторони; що тільки 

через обвинувальний вирок суду особа може бути визнана винною у вчиненні 

злочину тощо. До того ж для кожної галузі права характерні свої постулати, 

більшість яких закріплена в чинному законодавстві. Так, наприклад положення 

частини 1 статті 5 Цивільного кодексу України, яка встановлює, що «акти 

цивільного законодавства регулюють відносини, що виникли з дня набрання ними 

чинності», випливає з постулату: «закон не має зворотної дії в часі»; або 

частина 1 статті 25 цього ж кодексу, щодо здатності мати цивільні права та 

обов’язки (цивільну правоздатність) усіма фізичними особами, зумовлена 
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постулатом невідчужуваності прав людини; частина 1 статті 607, щодо 

припинення зобов’язання неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, 

за яку жодна із сторін не відповідає, узгоджується з постулатом щодо виключення 

та звільнення від юридичної відповідальності.  

Отже, характерною рисою постулатів є те, що кожен з них конституюється в 

законодавстві як усталені, перевірені практикою впродовж тривалого часу 

аксіоми. Чимало таких постулатів походять з давніх часів, зокрема з римського 

права. Так, постулат щодо визнання існуючої обставини як неіснуючої і, навпаки, 

неіснуючої обставини як існуючої (юридичний вимисел) [332 с. 151], в сучасному 

праві визначається як фікція, наприклад, оголошення особи померлою. 

З упровадженням верховенства права в юридичній науці та суспільстві 

формуються нові відповідні постулати, зокрема правової держави, пріоритету 

прав людини, відповідальності держави за свою діяльність перед людиною тощо.  

У наведених вище позиціях не можна не помітити протиріч 

у співвідношенні понять «постулати» й «аксіоми», а в їх тлумаченні переважає 

авторський розсуд. З одного боку, постулати вважають тотожними з аксіомами, 

з іншого – наводять неприпустимість і заперечення проти цього. Наукового 

визначення постулату немає і в спеціальному дослідженні цієї теми В. Тарасенка 

«Постулати права» (2009 р.), в якому дається надто довільне, з нашої точки зору, 

тлумачення цього терміну. При цьому підкреслюється, що в юридичній науці 

одним із постулатів є твердження про те, що методологічно невиправданим і 

ненауковим у юриспруденції є прагнення переважної більшості теоретиків, 

державознавців, філософів дати суто наукове визначення права, виявити його 

сутність і на цьому підґрунті розвивати правову теорію [331 с. 7].  

Частково погоджуючись із таким судженням, водночас зауважимо, що 

розвиток правової теорії, її збагачення новими ідеями, підходами тощо, значною 

мірою зумовлено саме прагненням науковців сформулювати такі ідеї та підходи. 

Незважаючи на це можна було б стверджувати, що незалежно від вагомості та 

кількості наведених аргументів і доказів «усі теорії є не тільки однаково 

необґрунтованими, а й однаково невірогідними» [333 с. 16].  
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У такому разі можна вести мову про постулати доктрини юридичного 

позитивізму (наприклад: поняття права як системи норм, установлених або 

санкціонованих публічною владою; структуру правових норм; предмет і метод 

правового регулювання як критеріїв поділу права на окремі галузі, інститути 

тощо), про постулати марксизму (щодо виникнення права і держави; їх класову 

сутність; поступове відмирання на певному етапі розвитку суспільства) тощо. 

Деякими рисами постулати певною мірою в чомусь схожі на міфи і, навпаки, 

міфи, зокрема про Світогляд, його утворення, місце в ньому Землі та людини 

тощо, з часом стають постулатами.  

Підсумовуючи розгляд питань щодо сутності понять «постулати» і «міфи» 

та їх відношення до природного права, слід зазначити, що фактично в кожному 

випадку термін «постулати» означає певне усталене в свідомості суб’єкта 

пізнання явищ природи, суспільства, права, держави твердження, а отже, є 

суб’єктивним за своїм походженням. У ракурсі гносеології таке твердження може 

бути істинним або хибним, що відрізняє його від об’єктивних законів природи, дія 

яких не залежить від суспільної свідомості й волі суб’єкта пізнання.  

Отже, не природа створює ті чи інші правові постулати або міфи, а 

соціальні суб’єкти. Природа зі своїми законами існування і руху в часі та просторі 

є тим єдиним джерелом і незмінною основою, що зумовлює зміст і спрямованість 

постулатів людської життєдіяльності. Відповідно сприймаються десять заповідей 

Христа, з яких: «не роби собі кумира», «шість днів працюй і роби всякі справи 

свої, а день сьомий – святий», «шануй батька свого і матір, щоб продовжились дні 

твої на землі», «не убий», «не чини перелюбу», «не свідчи неправдиво», «не 

кради» [316 с. 73] сприймаються як першочергові вимоги «загальності 

природного права, й та організація суспільства… механізм реальної дії права, 

якими була наділена людина від самого початку» [334 с. 107].  

Природність, як підкреслює проф. О. Костенко, «є критерієм істини 

(а невідповідність – критерій не істини). Критерій «природності» є універсальним 

критерієм істини, це своєрідний «золотий ключ» у пізнанні людиною світу і в її 

практиці... Будь-яка людина, наділена здоровим глуздом, здатна і має 
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застосовувати критерій «природності» для розв’язання будь-яких проблем, що 

постають перед нею. Нормальне (природне) життя людини може забезпечити їй 

світогляд, заснований на цьому критерії» [315, с. 17‒18]. Слушна думка, проте 

відсутність поняття «природності» як «універсального критерію істини» значно 

ускладнює її розуміння, адже Природа – це і Всесвіт, і його складова – 

суспільство, люди тощо.  

Постулати відіграють роль правових аксіом так само, як надання 

преюдиційного значення рішенню суду в конкретній справі, що вступило в 

законну силу, дає можливість при розгляді судом будь-якої іншої (пов’язаної) 

справи посилатися на встановлені таким рішенням фактичні обставини як правову 

аксіому, тобто без доказування. Преюдиційність, як правило, застосовується 

судами загальної юрисдикції, але не виключається також законом і з діяльності 

Конституційного Суду України, коли йдеться про захист прав, свобод і законних 

інтересів людини та юридичних осіб, наприклад, як це було вирішено у справі 

щодо стажу наукової роботи [335 с. 435‒440].  

Зауважимо, що в сучасний період розвитку правової науки обговорення 

питань природного права йде на користь визнання останнього таким же реальним, 

як це визнається за позитивним правом. У зв’язку з цим ще проф. Н. Коркунов, 

вважаючи його (природне право) апріорною оманою, втім наголошував, що 

«природне право не є предметом тільки наукових гіпотез. Це не книжкова теорія, 

що є чужою реальному практичному життю. Навпаки, ідея природного права 

відігравала в практичному житті ледве чи не більшу роль, ніж у науковій теорії 

права (курсив мій. – Є.Є.). Для багатьох ідея природного права не є тільки 

припущенням, а є їхньою твердою вірою» [109, c. 127]. Учений звертає увагу на 

важливість існування доктрини природного права, хоча в теоретичному плані 

вона, на його думку, викликає чимало сумнівів, насамперед щодо обґрунтування 

окремих аспектів цього феномену. На його думку, головне є необхідність 

з’ясування, по-перше, виникнення самого природного права, по-друге, звідки 

береться впевненість у його реальному існуванні, що відповідає цьому поняттю 

[109, c. 48]. Іншими словами, вчений прагнув одного – виявити, де прихована 
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істина і в чому її сутність.  

Відповіді на ці та інші питання, пов’язані з пошуком доказів існування в 

реальній дійсності природного права або, навпаки, у спростуванні його ідеї як 

такої, чого прагнуло чимало вчених, представників філософії і юриспруденції 

різних поколінь, пропонуючи нові уявлення і пояснення цього феномену. Як 

справедливо наголошує М. Марченко, то на кожному витку історії людства, етапі 

розвитку суспільства і держави, на світоглядній основі виникає не одна, а відразу 

кілька теорій природного права, точніше – різновидів цієї теорії [336, c. 82‒83]. 

Разом з тим неодмінним фундаментом цих теорій, як зазначає А. Михайлов, є 

непохитна віра в існування певної цілісності світобудови, об’єктивних 

закономірностей розвитку космосу, суспільства, які й є джерелами того 

об’єктивно і незмінно існуючого природного права, над яким не владні людина 

і держава [334 с. 30].  

Схожих поглядів на природне право (на зразок поглядів Н. Коркунова) 

дотримувався проф. Л. Петражицький, у яких переважало критичне ставлення до 

цього феномену, а не визнання його як чогось реально існуючого. Як писав 

учений, незважаючи на наївно-проекційну точку зору на право і незнання дійсної 

його природи, на ототожнення різнорідних речей під «ім’ям» природного права та 

різні інші наукові недоліки, природно-правові вчення, головним чином 

інтуїтивно-правові тези, виставлені й з піднесенням проповідувані передовими й 

видатними мислителями, які, беручи участь у розробці проблеми природного 

права, а також відповідні правно-політичні роздуми і пропозиції ‒ виконували 

корисну функцію сприяння прогресу права і законодавства і в цьому сенсі 

слугували сурогатом не існуючої й досі науки політики права [84, c. 515‒516]. 

Такі судження, по суті, є вироком, який учений виніс природному праву і його 

доктринам, підкреслюючи їх безперспективність і просто надуманість.  

Відтоді минуло більше ста років, коли в юридичній літературі були 

опубліковані наведені теоретичні міркування. У сучасний період з’явилися нові 

напрями в розвитку правової науки, змінювалися світогляди щодо розуміння 

права, але тема природного права як була, так і залишається донині однією з 
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найпривабливіших не лише серед учених-правознавців, а й людей.  

Разом з тим, незважаючи на різне ставлення до природного права – від 

його сприйняття до повного заперечення – його популярність у суспільстві 

неухильно зростає. Основною причиною цього, на наш погляд, певною мірою є 

незадоволення суб’єктів правовідносин чинним законодавством (позитивним 

правом), діяльністю вищих органів державної влади, станом здійснення 

правосуддя, роботою правоохоронних органів і органів місцевого 

самоврядування. Звідси походить мотивація недовіри громадян до органів 

публічної влади за їх безвідповідальну й неефективну діяльність в суспільстві 

[174, c. 17], а також протестів проти окремих норм законів, що явно суперечать 

основоположним принципам природного права – добра, справедливості, рівності, 

гарантіям здійснення й захисту прав і свобод людини, закріплених Конституцією 

України.  

Значною мірою мотивації недовіри та протесту формуються інтуїтивно і 

стихійно, що зумовлено суто життєво-побутовими обставинами, в які людина 

потрапляє через вкрай важкі умови виживання, що за відомим висловлюванням 

означає: «такого не може бути, тому що не може бути ніколи». Насамперед це 

стосується тих сфер життя, які є надзвичайно чуттєвими для людей, у яких 

порушуються їхні найприродніші права, здійснення яких мало б забезпечувати 

безперервне фізичне, матеріальне і духовно-культурне відтворення людини.  

Тому різні учасники правовідносин, передусім громадяни, суб’єкти 

підприємницької діяльності (як індивідуальні підприємці, так і юридичні особи) 

так пильно стежать за станом і змінами до податкового і бюджетного 

законодавства держави, встановленням тарифів з оплати житлово-комунальних 

послуг, енергоносіїв, розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового 

мінімуму, пенсій, медичного забезпечення тощо. Саме з цих питань у громадян 

виникають справедливі претензії до публічної влади, передусім до президента, 

парламенту та уряду держави, особливо щодо прийняття так званих непопулярних 

рішень. 

У зв’язку з цим С. Рабінович правильно зазначає, що у правовій свідомості 
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природне право постає гармонійним образом права, в якому втілюються сутнісні 

аспекти людського буття. Воно стає таким образом, в якому відновлюється 

внутрішня, безпосередня співпричетність людини до тих цінностей, які 

втрачаються у процесі зміни форм соціальної організації і владно-регулятивних 

механізмів, або ж до цінностей, здобуття яких вимагає суспільний розвиток 

[277 c. 139‒140]. Таку співпричетність до цінностей демократії, соціальної 

справедливості, свободи, рівності особливо гостро людина відчуває у разі їхньої 

явної недостатності, обмеженості, декларативності та просто очевидної 

фіктивності. Через це для захисту своїх прав і свобод фізичні та юридичні особи 

звертаються до конституційно-правових і законних засобів повного або 

пропорційного відновлення належних їм прав і свобод. 

Найважливішими рисами й особливостями природного права, з точки зору 

М. Марченка, що не викликають сумніву і в його дослідників, є водночас 

об’єктивний і суб’єктивний характер цього права [336, c. 82]. Так, об’єктивність 

природного права виражається в його походженні, реалізації та функціонуванні 

незалежно від розсуду законодавця, інших органів публічної влади, наукових та 

інших уявлень, а суб’єктивність полягає в належності природного права кожному 

суб’єкту як суб’єктивного права [336, с. 282, 283].  

Належність такого права конкретному суб’єкту не означає його 

суб’єктивності, адже сама його природа об’єктивна. З нашої точки зору 

користування суб’єктом таким правом не перетворює останнє на суб’єктивне 

явище, так само як користування, скажімо, земельною ділянкою не перетворює її 

на щось інше за сутністю і відмінне від неї. Крім того, в цьому контексті 

природне суб’єктивне право за сутністю нічим не відрізняється від суб’єктивного 

права, визнаного та об’єктивованого в законодавстві. 

Це також стосується суб’єктивних прав, передбачених позитивним правом, 

яке щодо його суб’єктів є об’єктивним. У цілому ж структура суб’єктивного 

права, як, до речі, і юридичного обов’язку, є досить складною і не обмежується 

однією лише можливістю. Таке право – це не тільки можливість, а й дійсність, 

необхідність, бо якщо в суб’єктивному праві немає необхідності, то воно як таке 



 249 

припиняє існувати як соціальна реальність. Аналогічно постає питання з 

юридичним обов’язком, який є не тільки необхідною (належною) поведінкою, а й 

можливою. Тому, якщо виконання певного обов’язку за тих чи інших причин 

(захворювання, особистих, форс-мажорних та інших) є неможливим, такий 

обов’язок стає нікчемним.  

І все ж згадувана позиція М. Марченка є кроком уперед порівняно з тим, 

як розглядалась тема об’єктивного і суб’єктивного в праві в 70-х і 80-х роках 

ХХ століття. При цьому підкреслимо, що суб’єктивне природне право, як належне 

конкретному індивіду (людині), за своїм походженням є також явищем 

об’єктивним. Держава, як публічно-правовий союз людей (народу), зобов’язана 

визнати це право як існуючу реальність, хоча й належну окремим індивідам, і 

забезпечити здійснення цього права створенням необхідних умов усіма наявними 

у держави законними засобами.  

У зв’язку з цим проф. Т. Кашаніна наголошує на тому, що природні права і 

свободи держава повинна охороняти від будь-яких порушень з боку будь-кого. 

Сама ж державна влада у відносинах з людиною не повинна виявляти свавілля, а 

також зобов’язана додержуватися прав і свобод людини [337, c. 185]. Нерідко 

порушення цих прав і свобод державна влада усвідомлено проводить шляхом 

прийняття відповідних юридичних актів, зокрема правозастосовних, 

адміністративних (управлінських), судових. У той же час проф. С. Алексєєв 

слушно називає парадоксом ситуацію, коли державна влада робить «неправо 

правом», водночас постаючи явищем певною мірою несумісним з правом, що діє 

відносно права у вигляді протиборства, а часом чужого, гостро-ворожого чинника 

[338 c. 197].  

Спільне, що існує між природним і позитивним правом, крім соціального 

і морального змісту, на нашу думку, є сприйняття їх суб’єктами правовідносин 

об’єктивними феноменами. У пошуку цього спільного між позитивним 

і природним правом проф. Р. Лівшиць вважає, що «в усіх іпостасях права – ідеях, 

нормах, суспільних відносинах – досягається злиття природного і позитивного 

права (курсив мій. – Є.Є.). Якщо суто умовно ототожнити право і живий організм, 
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то позитивне право можна вважати тілом, а природне право – душею… Злиття 

тіла й душі – найсприятливіший вихід» [319, с. 85, 286].  

Метафоричність поглядів ученого дещо полегшує розуміння єдності 

природного і позитивного права, проте не позбавляє здатності привести їх до 

розуміння як єдиного в реальності права.  

Між природним і позитивним правом (законодавством) можуть виникати 

певні протиріччя, причина яких, гадаємо, полягає в неадекватному відображенні 

законодавством вимог права як об’єктивного і паритетного в суспільстві явища. 

При цьому варто зазначити, що визнання права об’єктивним явищем – не 

останній крок у науковому пізнанні його природи, а лише черговий, який 

відкриває нові перспективи і можливості в розробці актуальних питань теорії 

права. Такий аспект сьогодні є одним із найскладніших у правовій науці, яким 

охоплюється як позитивне, так і природне право, тобто право як таке. 

Як згадувалося раніше, А. Бережнов не без підстав намагається застерегти 

науковців від того «щоб щось називати «Правом» і тим самим відрізняти від 

нього інші явища, потрібно передусім мати відповідні уявлення і відповідні 

критерії, які у такому разі не існують об’єктивно і безпосередньо, але, навпаки, є 

лише «належністю» того чи іншого соціального суб’єкта, є проявом соціально-

суб’єктивної свідомості» [41, c. 127].  

Із цими міркуваннями не можна погодитись, адже виходить, що всі 

властивості, притаманні праву є лише позначенням суб’єкта пізнання, який назвав 

і виділив їх серед інших явищ (моралі, звичаїв, традицій, корпоративних норм 

тощо), а не як об’єктивні властивості права, відкриті цим суб’єктом. Передусім 

ідеться про адекватне відтворення пізнаних властивостей права в певній 

теоретичній конструкції, категорії, понятті, на що, до речі, свого часу звертав 

увагу І. Ільїн, підкреслюючи, що саме знання позитивного права тільки тоді стоїть 

на висоті, коли воно предметне. Це означає, що той, хто звертається до права, 

повинен підходити до нього, вбачаючи в ньому об’єктивно даний зміст, що має 

свій закінчений і визначений смисл. Тому, хто хоче справді знати позитивне 

право, повинен зрозуміти, що воно, перш за все, надане йому в готовому, 
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закінченому, встановленому вигляді, як особливий предмет, зі специфічними 

властивостями й рисами. Цей предмет, як будь-який предмет, потребує щоб 

сприйняття, увага і думка пристосувалися до нього і навчилися бачити й розуміти 

його [107, c. 169]. На превеликий жаль, далеко не всіх цих принципових настанов 

і порад ученого дотримуються дослідники проблем права.  

У 80-х роках минулого століття в юридичній літературі наголошувалось на 

тому, що сам підхід, принципи й методи дослідження права (природного і 

позитивного), мають бути ідентичними незалежно від аспектів [339, c. 338]. Щодо 

ідентифікації в праві (як природному, так і позитивному), на яку вказав 

А. Бережнов, то слід зазначити, що будь-яке наукове дослідження правових явищ 

безпосередньо пов’язане з виявленням у них ознак, ідентичних праву. При цьому 

питання ідентифікації в праві завжди виникають у законотворчому і 

правозастосовному процесах, коли розглядуваний законопроект або проект 

рішення суду чи інших органів публічної влади перевіряється на відповідність 

вимогам права (критеріям), його основоположним принципам соціальної свободи, 

справедливості, рівності.  

У зв’язку з цим суперечливим є судження вченого про те, що суб’єкт, який 

«стверджує, що «Право» є об’єктивним, наперед визначеним явищем (курсив мій. 

– Є.Є.), у свою чергу хоче сказати, що від себе він тут ніби нічого не додає і не 

привносить, а лише констатує дещо як об’єктивний факт і саме як «Право» 

(вочевидь маючи на увазі необхідність переконати в цьому й інших суб’єктів) 

[41, c. 127]. Проте кожен, хто займається дослідженням права, намагається 

переконати в істинності або в правильності своєї позиції інших дослідників, а 

також законодавця, суд та інших суб’єктів, ‒ і в цьому немає нічого несподіваного 

і дивного. Навпаки, аналогічні ситуації для юридичної науки є певним 

показником динаміки в пошуково-творчому процесі, отже, важливим фактором 

розвитку теоретичної думки.  

Визнаючи право об’єктивним явищем, зазначимо, що немає жодних 

підстав стверджувати, що при такому підході залишається лише «скромно 

припустити, що право як таке ідентифікує, що має місце якась «об’єктивна» 
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самоідентифікація частини реальності як права [41, c. 128, 129]. З такою думкою 

не можна погодитись, оскільки в такому разі автор, на наш погляд, недооцінює як 

об’єктивність права, так і можливості усвідомленого впливу на нього в процесі 

регулювання суспільних відносин, а також у встановленні законодавцем нових 

правових норм, поширення або звуження ними застосування юридичних 

механізмів дозволу, заборони, розпорядження тощо. 

Добре відомо, що людина, як суспільна істота, виявляє й реалізує себе серед 

найрізноманітніших об’єктивних явищ, де чимало таких, існування яких значною 

мірою залежить від її діяльності, скажімо, флора і фауна, ресурси Землі (нафта, 

вугілля, газ, золото, залізна руда, рідкісні метали тощо) і Світового океану 

(морепродукти, нафта, газ, хімічні елементи, енергія припливів і відливів тощо). 

Своєю діяльністю людина не тільки впливає на існування та становище цих 

природних ресурсів, а й на їхній майбутній стан. Видобуваючи ці ресурси, вона 

використовує їх для забезпечення власної життєдіяльності, водночас вживає 

необхідних заходів щодо їх збереження й охорони для майбутніх поколінь і для 

збереження балансу навколишнього середовища.  

Головне полягає в тому, що в діяльності людей об’єктивуються принципи і 

норми природного права, у тому числі набуваючи інституційних форм 

позитивного права, зокрема в кодексах України: Земельному, Водному, Про 

надра, Повітряному, Лісовому та інших; законах: «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Гірничий Закон, «Про угоди про розподіл продукції», 

«Про державну геологічну службу», «Про рибне господарство, промислове 

рибальство та охорону водних біоресурсів», та інших. Контроль за належним 

виконанням і дотримання вимог природного законодавства України покладено на 

відповідні спеціальні державні контролюючі та наглядові органи (державні 

комітети, інспекції, агенції).  

Наведене дає підстави для висновку, що визнання права об’єктивним 

суспільним явищем не перешкоджає соціальному суб’єкту привносити в природні 

явища (матеріальну об’єктивну реальність), щось своє, власне. При цьому 

безпосередньо від цього суб’єкта залежить доля і майбутнє не тільки окремих 
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природних ресурсів, а й існування та розвиток усіх живих організмів на планеті 

Земля. Із досвіду людства можна навести достатньо прикладів, коли заради 

надприбутку і використання у власних інтересах окремі компанії вдавалися до 

варварського видобування таких ресурсів, чим грубо порушували вимоги 

природного права. Як відомо, така діяльність може призвести до майже повного 

знищення деяких природних ресурсів Землі і Світового океану, завдати 

непоправної шкоди довкіллю, екологічному балансу Природи.  

Схоже можна спостерігати стосовно права, об’єктивність природи якого не 

перешкоджає людям, суспільству, державі привносити в його зміст 

і функціонування власні здобутки, зокрема більш досконалого застосування 

методів і механізму дії права, надавати цілеспрямованості та раціональності його 

використанню як важливого й потужного ресурсу, відповідаючи таким чином на 

ті чи інші виклики сучасності, у тому числі, коли виникають непередбачені 

кризові ситуації, раптові техногенні катастрофи, природні лиха тощо.  

Стосовно так званої самоідентифікації права, то, на нашу думку, про неї не 

може бути й мови, оскільки таку процедуру в цьому аспекті можна здійснити 

лише щодо похідних від права явищ, зокрема ідентифікувати зміст нормативно-

правових та індивідуально-правових актів (акти законодавства, управлінські та 

судові рішення тощо). У зв’язку з цим завдання полягає в тому, щоб установити, 

наскільки вказані юридичні акти відповідають вимогам права, тобто є 

ідентичними його основоположним принципам – соціальній справедливості, 

свободі, рівності.  

Така ідентифікація повинна дати відповідь на питання проте те, чи є закон 

або інший юридичний акт правовим чи ні, на підставі чого компетентний орган 

публічної влади зобов’язаний прийняти рішення про скасування такого акту у разі 

якщо ним порушені вимоги права або внести до нього відповідні зміни. 

У правовій державі, як правильно наголошує проф. В. Сіренко, «не може бути 

законів, що втілюють свавілля, суб’єктивізм, несправедливість, жорстокість, 

расизм або соціальну нерівність, зведені в ступінь верховенства права і закону» 

[340, c. 106].  
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Перевірку на відповідність (ідентифікацію) праву юридичних актів органів 

державної влади, наприклад законів, потрібно здійснювати в законотворчому 

процесі, починаючи з розробки концепції закону, продовжуючи на стадіях 

підготовки законопроекту шляхом проведення ретельної комплексної експертизи: 

правової, економічної, політичної, соціальної, лінгвістичної, а також на 

корупційну складову. Законодавець має бути озброєний глибокими і всебічними 

знаннями відповідних галузей права, використовувати останні наукові розробки і 

досягнення, у тому числі й зарубіжні, а також національний і світовий досвід 

нормотворчої та правозастосовної практики. Адже для цього існують реальні 

можливості, тому потрібна лише глибока й ретельна осмисленість, неухильне 

дотримання встановлених юридичних процедур.  

Свого часу Е. Дюркгейм, сприймаючи складність пізнання природи права і 

шукаючи відповідь на те, що ж усе-таки воно являє собою, висловив оригінальну 

думку про те, що право «є те, що є, і немає двох способів розуміти його» 

[341, c. 334]. Дещо по-іншому ставився до з’ясування цього питання Гегель. 

У характерному для нього стилі викладення своїх суджень філософ звертав увагу 

на те, що «протилежність між правом у собі і для себе й тим, чому свавілля дає 

силу права, викликає потребу ґрунтовно вивчити право» [270, c. 57].  

Із цього, на нашу думку, можна стверджувати, що є сила права як 

авторитету і суспільної цінності, водночас існує небезпека його підміни так 

званим правом сили або доцільністю і власним, не заснованим на законі, 

протиправним розсудом, що нерідко можна спостерігати в практиці застосування 

норм чинного законодавства органами публічної влади та їх посадовими особами.  

На сьогодні сформувалась усталена формула діяльності публічної влади, 

зокрема її вищих органів, коли ті чи інші рішення з економічних, соціальних, 

фінансових та інших питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави, 

вони приймають на власний розсуд або за певною доцільністю, порушуючи при 

цьому Конституцію і закони України. Ймовірно варто підтримати висловлене в 

літературі застереження, що прийняття владними органами і посадовими особами 

рішень на розсуд, причому всупереч вимогами права, законів, підриває сутнісні 
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якості права, а також його авторитет у суспільстві.  

Адміністративно-командний (авторитарний) стиль управління в державі 

неминуче сприяє створенню в суспільстві напруженості, пригніченості й 

невпевненості працівників установ, організацій, підприємств тощо, незважаючи 

на форм їх власності та вид діяльності, оскільки індивідуально-правові акти, якщо 

й упорядковують одні суспільні відносини чи їх окремі групи (наприклад, 

власності, земельні, банківсько-кредитні, транспортні тощо), то цими ж актами 

водночас вноситься дезорганізація і неузгодженість в інші відносини (наприклад, 

в бюджетні, фінансові, майнові), які не регулюються правом, а будуть 

відрегульовані непередбаченими актами-розпорядженнями [80, c. 34–35]. Бо тоді, 

стабільність, організованість і прогнозованість дій органів публічної влади, їх 

посадових осіб стають реальними лише за умови неухильного додержання ними 

принципів і норм права. Тільки в цьому полягає незаперечність логіки права, 

незалежно від суб’єктів його здійснення.  

Як показує вітчизняний досвід, то найменший відступ від норм права, 

чинних законів відразу тягне негативні наслідки (важливо, що кожного разу з 

тенденцією до зростання) фактично у всіх сферах життєдіяльності суспільства і 

держави. Особливо це стосується нормотворчої діяльності органів виконавчої 

влади з їх так званим відомчим законодавством, застосування норм якого в 

Україні у разі порушення Конституції та законів ледве стримують судові органи, 

виконання рішень яких з цього приводу нерідко стає проблематичним [342].  

Тому жодна правова держава, як застерігається в юридичній літературі, не 

відбудеться (як би її виписували в конституціях і законах), а для її повалення 

зовсім не обов’язковий політичний переворот, вона як така деградує, якщо на 

процес збереження і підтримки права, правопорядку і законності не буде 

приділено достатньо уваги з боку органів верховної влади держави, 

правоохоронних органів, засобів масової інформації, об’єднань громадян, права 

яких порушені [80, c. 50].  

Подібну деградацію існуючих інститутів державної влади України, на що 

вже зверталась увага, можна було спостерігати в період з 2005 до 2010 року, а 
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також з листопада 2013 року до 2014 року включно, коли криза державної влади 

набула критичної маси і стала загрожувати не тільки правопорядку, правам 

і свободам людини, а й самій державності України. Деградація виявилась 

у фактичному відході влади від проголошених Конституцією принципів 

верховенства права і правової держави. До цього її безпосередньо привели 

верховні органи держави ‒ президент, парламент, уряд, які своїми 

неконституційними діями створили власний, відокремлений від суспільства, 

народу і громадян, поставлений над ними бюрократичний державний апарат.  

Така влада почала втрачати властивості національної державності, 

створеної народом, і перетворюватись на виразника інтересів певних верств 

суспільства, у першу чергу великих власників майна (банків, заводів, фабрик, 

земельних ділянок, природних родовищ тощо), а також заможної чиновницької 

бюрократії, таким чином являючи собою лише видимість представництва народу. 

Прикро, але такі тенденції в Українській державі прослідковуються й останнім 

часом. 

Соціальною потребою і ґрунтовною основою в організації та 

функціонуванні державної влади (як і будь-якої іншої публічної влади в 

суспільстві) має бути її підпорядкування праву. Лише за таких умов можна вести 

мову про розбудову реальної правової держави і формування демократичних 

інститутів громадянського суспільства. Визнаючи право об’єктивним, 

самостійним і паритетним явищем, яке мало б зв’язати державу, її органи влади, 

вважаємо роль останніх вирішальною у забезпеченні його функціонування в 

суспільстві.  

Однак цьому, і не в останню чергу, сприяє заперечення сприйняття права як 

об’єктивного і паритетного явища, з чого випливає й відповідне до нього 

ставлення тих чи інших суб’єктів правовідносин, особливо з боку державної 

влади. Остання з мотивів політичної, соціальної чи економічної доцільності 

застосовує законодавче або інше нормотворче маніпулювання правом, на власний 

розсуд зупиняє, змінює та скасовує дію його норм, незважаючи на те, що такі дії 

суперечать загальноприйнятим у країні правовим стандартам і Основному Закону, 
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а також, що не менш важливо, здоровому глузду.  

Проте, як зазначається в літературі, «не можна не розуміти… що послідовно 

здійснюваний об’єктивістський підхід до розуміння Права… логічно починає 

принципову неможливість саме правотворчості соціальних суб’єктів, їх 

нездатність створити, привнести в дійсність дещо нове, щось «своє» в смисл 

 зміст права, в «істинне» праворозуміння, означає неможливість соціально-

творчої зміни таких» [41, c. 29] (курсив мій. – Є.Є.). Отже, у такому разі, 

вважаємо, все слід розуміти навпаки, оскільки об’єктивістський підхід відкриває 

перспективні шляхи до творчого пошуку права в реальності, вимагає від 

законодавця інших нормотворчих органів відповідального й поважного ставлення 

до права.  

Крім того, у наведених висловлюваннях, більш ніж очевидно, 

спостерігається абсолютна залежність права від державної влади, чому протягом 

тривалого часу йому слугувала і продовжує слугувати сьогодні існуюча 

в суспільстві і правознавстві сумнозвісна традиція патерналізму. Згідно з таким 

розумінням призначення держави, всі блага, у тому числі життя, права і свободи 

людини, народу ніби надавалися або були даровані державою. Насправді ж усе 

було з точністю до навпаки, але так сталося, що відчуження державної влади від 

суспільства призвело до повного спотворення взаємовідносин з її творцем  

народом, суспільством і громадянами, встановлення над ним майже 

необмеженого її панування.  

Розмірковуючи про соціальних суб’єктів правотворчості, А. Бережнов 

водночас не визначає їхнє коло, зокрема тих, хто бере або повинен взяти 

безпосередню участь у створенні права. Чи є ним суспільство, народ, окремі 

соціальні спільноти (класи), врешті-решт, держава в особі відповідних владних 

інституцій: парламенту, уряду, судових органів, ‒ невідомо. Хоча в розумінні 

вченого право – це те, що встановлено законодавством і функціонує як система 

загальнообов’язкових норм. З точки зору доктрини юридичного позитивізму, то 

насправді це так і є, в чому, як вважає він, і полягає сенс правотворчості, де 

монопольним суб’єктом виступає лише держава (публічна влада). Проте в такому 
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разі не привноситься нічого нового, крім апології названої доктрини.  

Ще за радянських часів загальноприйнятим вважали визначення 

правотворчості як свідомої діяльності людей, спрямованої на створення правових 

норм [343, с. 29‒37; 344, с. 17‒18]. Насправді ця «свідома діяльність» була не 

більше ніж фікція, прихована ідеологемами «народовладдя», «держави 

соціалістичної демократії і законності», бо прийняття всіх загальнообов’язкових 

рішень, передусім законодавчих, було монополією виключно партійно-державної 

бюрократії.  

До того ж, правотворчість, про яку йдеться, точніше було б називати 

законотворчістю, бо тоді твердження про об’єктивність права втрачає свою 

доказовість і понятійну визначеність. У зв’язку з цим постає питання, в чому 

ж тоді полягає правотворчість щодо природного права, зокрема до такої 

важливої його складової як невідчужувані права і свободи людини. Адже ці права 

мають бути не тільки визнаними, їх здійснення і захист повинна гарантувати 

держава.  

У правах людини на життя, недоторканність, честь, гідність, соціальну 

справедливість, рівність, свободу тощо держава може створити додаткові й більш 

вагомі засоби їх забезпечення, зміцнити існуючі й надати нові гарантії, посилити 

відповідальність за свою діяльність і діяльність органів публічної влади щодо 

дотримання прав і свобод людини і громадянина. У цьому, на нашу думку, 

полягає верховенство права, його реальне забезпечення в суспільстві, підґрунтям 

чого є природне право.  

З приводу цього правова наука істотно випереджає практичне впровадження 

ідеї верховенства права в українському суспільстві. Таким має бути і сприйняття 

права ‒ як об’єктивного і паритетного явища. Хіба не щоразу його аналіз 

починається з висування певної гіпотези у формі ідеї, поглядів, теорії стосовно 

того, що ж насправді є право, яке місце йому належить у суспільному ладі. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. У праві, як об’єктивному, самостійному суспільному явищі, наукового і 

практичного значення набуває дослідження проблеми істини, її пошук, 

встановлення та формулювання в достовірних знаннях. Істинність є однією з 

визначальних засад об’єктивності права. Проте в теорії права проблема істини в 

аспекті об’єктивності права є мало дослідженою. Категорія ідеального 

розроблялася у філософії у зв’язку з проблемою істинності і лише в цьому зв’язку 

визначення ідеального і матеріального мають сенс. Проблема ідеальності завжди 

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

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

залежить від типу праворозуміння. Традиційне праворозуміння визначає таким 

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 можна вважати 

відповідність конституції держави її правових актів, тобто їх конституційність. 

Встановлення істини в праві полягає не у визнанні її абсолютною чи 

відносною, а в тому, що вона є об’єктивною і являє собою відповідність, зокрема 

закону, рішення (вироку) суду, наукового та експертного висновку тощо, реальній 

дійсності. Істинність у праві як у соціальній цінності полягає в тому, що воно є 

втіленням справедливості, свободи, рівності, незалежно від форми його 

вираження. На таке право в своїй життєдіяльності орієнтуються суб’єкти 

суспільних відносин, що є вирішальним у визначенні його реальної цінності. 

Якщо кожний користувач права, суспільство в цілому не сприйматимуть його як 

втілення соціальної справедливості, свободи, рівності, то це неодмінно призведе 

до втрати  змісту істинності права.  

3. Правова істина певний час є невідомою для суб’єкта пізнання, оскільки є 

незалежною від нього, і відкривається йому через її пізнання. Метою наукового 

пізнання права є встановлення істини з будь-якого питання, але вона не є 
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властивістю правових норм. Ті чи інші властивості (загальнообов’язковість, 

системність, нормативність тощо) права, що притаманні йому як об’єктивному 

суспільному явищу, є об’єктом пізнання й як такі є об’єктивними.  

Визначення істини як властивості правової норми зумовлює ілюзію 

істинності всіх норм законодавства, що не завжди відповідає дійсності. Штучною 

є теоретична конструкція, згідно з якою істинність права трактується як 

відповідність його норм державній волі, а норми, що суперечать державній волі, 

при цьому є хибними і не повинні застосовуватися. З такої точки зору позитивне 

право складається з «істинних» і «хибних» норм, проте як перші, так і другі, є 

чинними, а тому обов’язкові до виконання.  

За Конституцією України «судді при здійсненні правосуддя незалежні і 

підкоряються лише закону» (частина 1 статті 129). Це надзвичайно важливе 

положення необхідно розуміти не буквально, а в сукупності з іншими методами 

розкриття його правового смислу, виходячи з того, що завданням судді при 

здійсненні правосуддя є встановлення істини у справі, в пошуках якої він оцінює 

норму закону передусім з точки зору її чинності, а не хибності. Суддя не має 

права на свій розсуд вирішувати долю правової норми, яка, можливо, і не є 

істинною, але поки вона є чинною, ‒ є обов’язковою до виконання.  

4. У правознавстві, як і в інших галузях сучасної науки, практику вважають 

критерієм істини. Проте формування юридичної практики, у тому числі 

державотворення, законодавства, правозастосування тощо, зумовлено різними 

чинниками, де значну роль відіграють рівень професійності, морально-

психологічні якості особи юристів, які працюють у системі державного 

управління, економічній, соціально-культурній, освітянській сферах, органах 

правосуддя, охорони правопорядку тощо. Переважно від них залежить, яке 

майбутнє практики реалізації права (законів), його окремих галузей, інститутів, 

правових норм. Вітчизняна і зарубіжна судово-кримінальна практика свідчить про 

випадки, коли через допущені в процесі досудового слідства і судами помилки 

невинні особи визнавались винними у вчиненні злочину або помилково 

виносилося рішення суду, яким порушувались їх соціально-економічні та інші 
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права, свободи і законні інтереси. Подібна практика, хоча і є винятком, втім не 

може бути критерієм істинності застосування норм кримінального чи інших 

галузей права.  

Встановлена в праві істина дає відповідь на питання про його відповідність 

певній реальності, а також потребам та інтересам суспільства, держави, фізичних 

і юридичних осіб. У законотворчості ця відповідність повинна бути обґрунтована 

і точно відображена в знаннях про ту реальність, в якій перебувають право, 

суспільство, держава.  

5. Дослідження проблеми правової істини зумовлене не лише тим, що це 

цікаво в теоретичному плані, а й тому, що її розробка безпосередньо пов’язана з 

вирішенням суто практичних завдань. Істинність права полягає у його 

необхідності як найбільш авторитетного регулятора суспільних відносин для 

суспільства, держави, фізичних і юридичних осіб. У такому контексті право є 

потенційно потужним ресурсом суспільства і держави, раціональне використання 

якого може забезпечити нормальне функціонування всього державного 

механізму.  

Правова істина зумовлює мотивацію законодавця та інших нормотворчих 

органів до точності формулювання нормативно-правових приписів, турботи про 

якість і ефективність законодавства. Особливо важливого значення має вивчення 

теми істини для дослідження взаємодії права з економікою, політикою, публічною 

владою тощо, що реалізується на паритетних началах і при пріоритетній ролі 

права. У зв’язку з цим уся діяльність органів публічної влади, посадових осіб 

повинна беззаперечно здійснюватись на засадах права.  

Пошук, встановлення і формулювання правової істини як наукового знання 

– це складний пізнавальний процес, результатом якого має бути імплементація 

істинного знання в практику державного будівництва, законотворчу діяльність, 

рішення правозастосовних органів та правові акти будь-якої іншої юридичної 

діяльності.  

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

істинністю цього знання, його пізнання на емпіричному і теоретичному рівнях. 
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На емпіричному рівні таким є пізнання різних реальних проявів права в житті, 

форм його виявлення та відображення в різних «джерелах права». Вивчення права 

на такому рівні, виявлення та опис фактів (не тільки юридичних), є основою для 

відповіді на численні питання соціально-правової реальності, у тому числі, що 

насправді є істинним у праві, а що ні.  

Предметом емпіричного пізнання права є необмежене коло явищ, в яких 

спостерігаються найрізноманітніші його прояви, 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 і ролі в суспільному ладі, взаємодії з економікою, 

політикою, мораллю, культурою суспільства тощо.  

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.  

7. Наявність у юридичній сфері численних і не завжди якісних та 

професійно підготовлених коментарів законодавчих актів потребує здійснення 

громадського і державного контролю (наприклад, запровадження ліцензування). 

Така пропозиція має на меті кваліфіковане доктринальне забезпечення юридичної 

практики, підвищення авторської відповідальності за професійну підготовку 

коментарів до законів (кодексів), забезпечення юридичної чистоти правової 

системи, надходження в користування якісної юридичної продукції та сприятиме 

очищенню нормативно-правового матеріалу від некваліфікованих видань, що не 

тільки нерідко привносять до змісту законів неточності та помилки, а й вводять в 

оману юридично неосвічених громадян. 

8. Не можна погодитись із думкою про здійснення правом пізнавальної 
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функції, що є наслідком його фетишизації, наділення права не притаманними 

йому властивостями. Як таке право не може пізнавати будь-які природні чи 

суспільні явища, оскільки є об’єктом, а не суб’єктом цього процесу. Будь-яке 

пізнання здійснюється наділеними свідомістю і волею людьми, які мають певні 

наукові напрацювання: гіпотези, ідеї, теорії, методологію тощо, а також 

зацікавленість у проведенні дослідження права і похідних від нього явищ. 

Передусім право – регулятор суспільних відносин – закріплює результати 

пізнання закономірностей соціально-економічного та культурного розвитку 

суспільства і держави. Як таке воно не регулює суспільних відносин, адже для 

цього суб’єкти таких відносин (громадяни, юридичні особи, держава тощо) 

використовують його ресурс.  

9. У період становлення і цивілізаційного розвитку людства саме природне 

право було і залишається до цього часу найближчим до людини, власне, 

невід’ємним від її особистості. На відміну від позитивного права його 

характерною рисою є відсутність відчуження між ним і людиною. Людина як 

частина природи і природне право становлять єдине гармонійне ціле. Разом з тим 

намагання з’ясувати властивості, форму, зміст, структуру природного права в 

теоретичному правознавстві обумовлені складнощами визначення самого поняття 

«природне право». Поряд із його сприйняттям як законів Всесвіту (у тому числі 

біологічних, постулатів природи тощо), дія яких є незмінною, висунута ідея так 

званого надприродного права, на думку її авторів, своєю дією не поширюється на 

життєдіяльність людей, суспільства і держави.  

10. Вимоги і дія законів природи прямо або опосередковано виявляються в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства – економіці, особливо в сільському 

господарстві та промисловості, екології, медицині, сім’ї, соціально-культурних 

відносинах. Проте не все, що відбувається в природі і має вплив на 

життєдіяльність людей, суспільство і державу, відповідає добру і справедливості, 

як про це наголошують дослідники природного права. У природі відбуваються 

руйнівні для життєдіяльності людей явища і процеси, як землетруси, цунамі, 

торнадо (бурі, урагани), падіння на землю космічних об’єктів, дія вулканів тощо. 
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До таких природних катаклізмів люди, суспільство і держава змушені 

адаптуватися і, користуючись знаннями про них, вживати відповідних заходів 

захисту та мінімізації руйнівних наслідків. Ідеться про істинні знання точних і 

природних наук, які люди, суспільство і держава використовують для 

забезпечення своєї життєдіяльності. На такій «природній» основі поступово 

формуються різні за змістом технічні правила, принципи і норми, які стають 

підґрунтям позитивного права, мотивують законодавчу та іншу нормотворчу 

діяльність публічної влади. Так здійснюється рух позитивного права до права 

природного.  

11. Доктрина природного права, сформована в стародавні часи, в сучасний 

період трактується як наукова гіпотеза і як така, що відображає природне право як 

факт реальності. У науково-теоретичному плані (у дослідженні природного права 

та його співвідношенні з правом позитивним) останній аспект є найскладнішим. 

Для його розкриття звертаються до правосвідомості, ідей невідчужуваних прав і 

свобод людини, їх закріплення в законодавстві та реалізації в юридичній 

діяльності органів публічної влади, організацій, установ тощо.  

Характеристика природного права як реального факту поки що далека від 

істинного визначення його поняття, проте, воно, як і позитивне право, є явищем 

суспільного порядку, а його дія поширюється на всі без винятку суспільні 

відносини та їх суб’єктів. В усіх інтерпретаціях доктрини природного права 

головним при цьому є визнання пріоритету прав людини, цінностей 

справедливості, свободи, рівності. Поведінка людей повинна відповідати не 

тільки законам природи, а й власній совісті, згідно з якою вони визначають для 

себе норми природного права. Сумління у такому разі є морально-етичним і 

психологічним стандартом переконання людини, народу, вчених, політичних і 

державних діячів у справедливості своєї праці та відповідальності за свої дії.  

12. Основна причина протиріч між природним і позитивним правом полягає 

в неадекватному вираженні законодавством вимог права як об’єктивного 

феномену. Тенденцією існування і розвитку доктрин природного і позитивного 

права має бути не протистояння одна одній, а їх конвергенція (convergere), 
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узгодження в однаковому ставленні до явища, яке в цивілізованому світі 

називають правом. Важливого значення в цьому контексті набуває процес 

об’єктивації і позитивації природного права. 

Об’єктивація означає втілення (вираження) норм права в певних публічних 

формах. У позитивному праві вона здійснюється в нормативно-правових актах, 

правових звичаях, судових прецедентах тощо. Об’єктивація природного права 

відбувається в ідеях, теоріях, суспільній та індивідуальній свідомості, поведінці 

(діяльності), культурі, релігійних канонах, законодавстві тощо.  

Позитивація природного права здебільшого спрямована на його 

конвергенцію з позитивним правом, є однією з форм його об’єктивації. Зважаючи 

на те, що людство є частиною єдиної природи, логічно стверджувати, що 

сформоване державою позитивне право також є правом від природи в його 

інституційній формі – законодавстві. У такому сенсі слід підтримати ідею про те, 

що природне і позитивне право – це не визнання факту існування двох 

самостійних реальностей, а що така дуальність є визнанням двох вимірів єдиного 

феномену права.  
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМА, ДЖЕРЕЛА І СТРУКТУРА ПРАВА  

В КОНТЕКСТІ ЙОГО ОБ’ЄКТИВНОСТІ 

 

4.1 Науково-теоретичні підходи дослідження форми, джерел 

      і структури права 

 

Проблема форми права і джерел права ‒ одна з фундаментальних у 

юридичній науці, тому постійно перебуває в полі зору вчених-юристів. Водночас 

поки що залишається відкритим питання, який із термінів «форма» чи «джерело» 

є методологічно більш точним, вивіреним і адекватно відображає притаманні 

лише праву якості [336, с. 29; 337, с. 605‒607]. Аналіз існуючих у науковій 

літературі позицій учених свідчить, що нерідко названі категорії застосовуються 

без осмислення їх змісту, функцій і значення в розкритті властивостей права. 

Часто це прямо залежить від уподобань авторів: комусь імпонує термін «форма 

права», іншим – «джерело права», а хтось вважає їх тотожними поняттями.  

Досліджуючи ці питання, проф. Н. Пархоменко зазначає, що «…сьогодні 

більшість авторів визнають, що термінологічні суперечки, пов’язані з 

ототожненням понять «джерело права» і «форма права», не завжди схоластичні, 

однак не можна ні зводити право до форми його вираження, ні відокремлювати 

його від цих форм, оскільки спектр вияву значення цих понять не обмежується 

розглядом вищезазначених термінів у «юридичному розумінні слова» [214, c. 20; 

345, с. 216‒236].  

Схожої позиції дотримуються й інші науковці, хоча використання в теорії 

права та юридичній практиці термінів «джерело» і «форма» права є усталеним, 

щоправда, не без певних застережень щодо їх змісту і функцій. Зокрема, коли 

мова йде про джерела права, то водночас стверджується про їх відмінності від 

категорії форми права і навпаки. Так, проф. С. Алексєєв вважає, що коли йдеться 

про форму права у площині практичного життя, то вона (як офіційне сховище, 

носій чинних норм) і є фактичним джерелом норм права. І це подвійне значення 
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терміна «джерело» (в значенні правотворчого рішення і в значенні фактичного 

перебування норм права), на його думку, є переконливою підставою доцільності й 

достатності використання цього терміна при позначенні нормативно-правових 

актів у літературі, а також у практичному житті [95, с. 76‒79, 144, 213].  

Разом з тим у наведених міркуваннях вченого мова йде лише про 

нормативно-правові акти, характеристика яких як джерела права подається через 

так звану образність, зокрема, джерело права – це «резервуар», «сховище» 

правових норм тощо. Це нагадує ситуацію, коли відчувається брак понять, то їх у 

таких випадках замінюють словами (В. Гьоте). Однак у гносеологічному плані 

подібні прийоми навряд чи припустимі, оскільки зазначені питання потребують 

наукового осмислення.  

У методологічному відношенні принципово важливим є визначення поняття 

форми за сутністю, яка виражає характерні для права якості. Це сприятиме 

усуненню того штучного, на наш погляд, плюралізму думок, що на сьогодні існує 

в науковій літературі щодо розуміння та застосування категорій форма і джерела 

права. Так званий «теоретичний» плюралізм сформувався ще в ХIХ столітті й 

відтоді мало що змінилося в наукових підходах до названої проблеми [13].  

До того ж багато чого залежить від теоретичних уявлень дослідника. Якщо 

у праворозумінні він виходить зі світогляду юридичного позитивізму, то слід 

очікувати, що формами права є джерела права – нормативно-правовий акт, 

судовий прецедент, правовий звичай та інші, а джерелами – офіційно встановлені 

форми, тобто: нормативно-правовий акт, судовий прецедент, правовий звичай. 

Зовсім по-іншому ці питання розглядаються в контексті визнання права 

об’єктивним суспільним явищем, доктрини природного права та сучасного 

праворозуміння [346, с. 82–85]. Подібну ситуацію можна спостерігати в новітніх 

дослідженнях цієї проблеми, що відкриває шлях до її поглибленого та науково 

обґрунтованого з’ясування, отже і наближення до істини [95, с. 286‒288]. 

Як справедливо зазначено в літературі, необхідно звернути увагу на об’єкт 

дослідження – право, зважаючи на специфіку суспільних відносин, які воно 

регулює. При цьому кожний вияв права, кожна форма його об’єктивації, як 
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підкреслює проф. Н. Пархоменко, вимагає для свого дослідження специфічних 

підходів, методів, способів [214, c. 10]. У зв’язку з цим варто відзначити 

зростаючу ефективність сучасних методологічних розробок, особливо системного 

підходу та аналізу в пізнанні правових явищ, передусім осмислення права як 

складного цілісного суспільного утворення [18, с. 34; 347, с. 13–20]. Поряд з ними 

не втрачають своєї цінності досягнення інших галузей наукових знань, 

використання яких дає змогу по-новому або в інший спосіб розглянути 

можливості коректного розв’язання проблеми форми і джерела права, принаймні 

їх сутнісних аспектів, і таким чином відійти від їх ототожнення чи 

протиставлення. Важливо також визначити те належне місце в категоріально-

понятійному ряді правової науки, котре об’єктивно мають посідати категорії 

«форма права» і «джерело права».  

Розглядаючи ці проблеми, В. Кулапов наголошує, що поняття «форма 

права» і «джерела права» тісно взаємопов’язані, але не співпадають. Форма права, 

вважає він, показує, як зміст права організовано і виражено зовні, а джерела права 

– витоки формування права, систему факторів, що визначають його зміст і форми 

вираження [348, с. 375].  

Повністю з цим погодитися не можна, оскільки, по-перше, автор незалежно 

від своїх намірів припускає протиставлення категорій змісту і форми, до того ж 

ототожнює останню з категорією «організація». По-друге, витоки, а це те, з чого 

виникає право, це – система взаємопов’язаних і взаємодіючих факторів 

(природних, економічних, політичних, демографічних, соціальних, моральних 

тощо), наявність яких прямо та опосередковано впливає на появу нових правових 

норм. Утім вказані фактори автоматично не визначають їх зміст, як і зміст права в 

цілому. 

Правильно стверджуючи, що категорії форми і джерела права не 

співпадають, учений все ж продовжує їх застосовувати як такі, що замінюють 

одна одну, а саме: поняття «форма, тобто джерела права» і, навпаки, – «джерело, 

тобто форма права» [348, с. 374]. Отже, йому, як, до речі, й іншим дослідникам, 

так і не вдалося подолати існуючі уявлення щодо форми і джерела права, хоча в 
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науковому плані, на нашу думку, питання сформульовані правильно, проте їх 

вирішення мало б наблизити теоретичні судження до більш точних та 

обґрунтованих конструкцій.  

Заперечуючи проти ототожнення категорій «форма права» і «джерело 

права», проф. М. Радько пропонує уточнити їх зміст і призначення. З його точки 

зору більш правильно вважати ці поняття не ідентичними [65, c. 363] а також  

потрібно виходити з положення, що наявні форми, тобто способи вираження зовні 

правових установлень, загальнообов’язкових правил (способи вираження 

державної волі) – це і є безпосередні джерела права.  

Такий висновок свідчить про те, що автор також не зміг розв’язати вказану 

проблему. Крім того, вчений не враховує й того, що не будь-яке волевиявлення, 

що надходить від держави, її органів публічної влади, становить право. Так, не є 

державними волевиявленнями такі форми права, як правові звичаї, канонічне 

(церковне) право, різні нормативні договори, зокрема між суб’єктами 

підприємницької діяльності (фізичними і юридичними особами), ділові звичаї 

тощо, хоча всі вони опосередковано пов’язані із законами та іншими юридичними 

актами публічної влади, у тому числі їх попереднім санкціонуванням. Якщо й 

вести мову про форми державного волевиявлення, то ними передусім є 

нормативно-правові акти і судові прецеденти. Останні у юридичній літературі 

зазвичай називають джерелами права, що при такому їх розумінні нівелює 

існуючу відмінність між категоріями «форма» і «джерело» права, про що свідчить 

позиція з цього питання А. Калініна і С. Комарова [349, с. 58].  

Проф. М. Марченко, досліджуючи цю проблему, підкреслює, що 

насамперед слід вказати на неадекватність, а точніше – однобічність уявлень 

вітчизняних і зарубіжних авторів щодо джерел права і їх співвідношення з 

формами права. В одних випадках, як наголошує вчений, ці категорії повністю і 

беззастережно ототожнюються, в інших – безкомпромісно відділяються і 

відокремлюються одна від одної [350, c. 7]. Тобто позиції дослідників щодо 

понять форми і джерела права відрізняються одна від одної їх інтерпретаціями. 

Тому висловлена ним думка щодо співвідношення категорій «форма» і «джерело» 
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права в такому контексті є конструктивною, хоча подібні спроби спостерігались 

ще в 60-х роках ХХ століття. Проте для наукового розвитку потрібен певний час, 

щоб з’явилися нові концептуальні ідеї та підходи до поглибленого розуміння 

права.  

У цьому контексті проф. Т. Кашаніна правильно зазначає, що насправді 

категорії форма права і джерело права – поняття різні. Коли який-небудь термін 

набуває багатозначності, пише вона, а позначене ним поняття починають 

трактувати то у вузькому, то в широкому значенні, це свідчить про значне 

накопичення наших знань щодо предмета вивчення й необхідності 

диференціювати названі категорії та відповідно ускладнити наукову 

термінологію. Тому учена пропонує по-іншому підійти до розв’язання цієї 

проблеми, зокрема розрізняти такі поняття, як «витоки права», «джерела права» і 

«форми права» [337, c. 124].  

Витоки права, на її думку,  це обставини, що зумовлюють появу права і 

його дію, це та сама об’єктивна реальність. Усі витоки права систематизовані нею 

в сім груп: 1) природні фактори: географічні, біологічні, демографічні; 

2) психологічні фактори: менталітет народу, національні традиції; 

3) культурологічні; 4) світоглядні фактори: релігійні, філософські, ідеологічні, 

моральні; 5) економічні фактори: виробничі, розподільні, споживання; 

6) політичні фактори: форма правління, форма територіального устрою, 

політичний режим; 7) міжнародні фактори: воєнні, зовнішньоекономічні, 

геополітичні. Наведений перелік витоків не є вичерпним і, як вважає вчена, є 

потужним корінням права, що красномовно свідчить про його об’єктивний 

характер [337, c. 125–126].  

Поділяючи її висновок щодо об’єктивності права, водночас зазначимо, що 

названі нею витоки класифіковані за різними критеріями, але мають неоднакове 

походження та механізм впливу на суспільно-правові процеси. Так, природні 

фактори, з одного боку, і світоглядні та психологічні – з іншого, перші віднесені 

до об’єктивних, другі – до суб’єктивних. Якщо зрозуміло, чому природні витоки 

права є об’єктивними, то виникає запитання, чому до психологічних витоків 
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віднесено менталітет і традиції народу, тим більше, що останній визначено 

окремо від першого.  

Менталітет народу є складним суспільним явищем, який крім 

психологічного стану, характеризується ще й інтелектуальними, естетичними, 

ідеологічними, релігійними та іншими особливостями, що узагальнюють 

світосприйняття, образ мислення народу, соціальної спільноти, особистості 

[24, с. 365]. Менталітет включає також і традиції, в яких закріплюються досвід 

народу, його звичаї, правила поведінки, культурні надбання, що склалися 

історично і передаються з покоління в покоління [24, с. 646]. До того ж, як 

зазначається в літературі, традиції є одним із різновидів соціальних норм, що 

діють періодично і врегульовують відносини, пов’язані з певними знаковими та 

пам’ятними подіями народу, суспільства, об’єднань громадян тощо [351, с. 17–23; 

352, с. 41–50; 353, с. 12–25].  

Це саме стосується світоглядної групи витоків, до якої вчена включає 

ідеологічні й моральні, які раніше були віднесені нею до менталітету. Отже, 

викладена конструкція, на наш погляд, потребує з’ясування і додаткового 

пояснення, що зазначимо, не є метою цього дослідження.  

Поняття джерел права Т. Кашаніна вважає творчим аспектом у 

характеристиці права, тому що ці джерела є факторами, якими визначається 

характер правових норм. Оскільки творчість притаманна тільки людям, свідомим 

істотам, то їх воля в такому розумінні є регулятивним началом, а також природно 

зумовлена потребами та інтересами правотворчих суб’єктів. Сутність цієї волі 

полягає у вияві свободи вибору варіанта норм права відповідно до цінностей, які 

визнаються правотворчим суб’єктом. За її висновком джерелом права є воля цих 

суб’єктів, через яку об’єктивна реальність трансформується в правові норми. Це: 

а) воля людства (у правах людини, принципах права); б) воля народу 

(у референдумних нормах); в) воля держави (у законодавчих нормах); г) воля 

певного колективу (в корпоративних нормах); д) воля громадян, організацій 

(у договірних нормах). Тобто джерела права – це результат усвідомлення 

об’єктивних суспільних потреб через низку правотворчих процедур і те, чим 
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будуть наповнені форми права, залежить від вольової обумовленості або джерела 

права [337, c. 126–127].  

Зауважимо, що аналізуючи проблему теорії нормативно-правових актів, 

проф. І. Самощенко висловив компромісну, на наш погляд, ідею про те, що такі 

акти водночас виконують взаємопов’язані функції джерела і форми права [354, 

c. 26–33]. По суті, таку точку зору обстоював і проф. С. Алексєєв, на думку якого 

нормативно-правові акти є формою права тому, що вони виконують функцію 

юридичного джерела, тобто актів правотворчості. Юридичне джерело права, як 

пише він, узяте у змістовно-документальному ракурсі, тобто як носій правових 

норм, і є формою існування права [126, c. 212–213; 355, с. 26].  

Тобто, в трактовці вченого, джерело – це те, що надає юридичну 

(правотворчу) силу тому, що складає зміст нормативного акта. Такою силою є 

державна влада: законодавча, виконавча, судова, а також органи місцевого 

самоврядування, всі вони повинні ухвалювати свої рішення лише в межах 

повноважень, визначених конституцією та законами. 

Здавалося б, що наведена позиція є логічною і послідовною, однак 

викладена в ній теоретична конструкція: публічна влада (правотворча сила) є 

джерелом права, а виданий нею нормативно-правовий акт – формою, з нашої 

точки зору, є поверхневою і формалізованою, а по суті відображає доктрину 

юридичного позитивізму. Крім того, така конструкція не узгоджується з 

поняттями як джерела, так і форми права.  

Разом з тим зазначимо, що в часи абсолютного домінування в правознавстві 

доктрини юридичного позитивізму такі погляди науковців на розв’язання 

проблеми форми і джерела права певною мірою сприяли подоланню схоластики в 

теоретичних дискусіях. У практичному плані це було спрямовано на наукові 

дослідження та вирішення актуальних питань законотворчості, зокрема 

поліпшення якості актів законодавства, застосування досконалої юридичної 

техніки, точності формулювань приписів, забезпечення системності та 

функціональної узгодженості правових норм тощо [215]. У результаті все це 

сприяло зміцненню правової системи держави, підвищенню ефективності 
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законодавства у регулюванні суспільних відносин.  

Також потрібно зважити на законодавчу практику,  що існувала того часу 

коли прийняті кодифікаційні акти, наприклад, Цивільний, Кримінальний та інші 

кодекси, за часів Української РСР ухвалювались водночас із прийняттям окремих 

законів про їх затвердження, а введення в дію таких актів доручалось існуючому в 

той період органу Верховної Ради – Президії. Особливість такої законодавчо-

процедурної практики парламенту полягала в прийнятті одного кодифікаційного 

акту (цивільний, земельний, кримінальний, водний та інші), норми якого були 

спрямовані на відповідні суспільні відносини і застосовувалися без посилання на 

закони про їх (кодекси) затвердження. Між іншим, саме законами про 

затвердження надавалася чинність кодексам, а їх нормам – юридична сила. 

Отже, якщо реально й існують відмінності між джерелом і формою права, 

то передусім у площині їх функціональної визначеності, хоча в практичному 

плані з огляду на їх взаємопов’язаність, ці відмінності між ними для суб’єктів 

правовідносин, у тому числі правозастосовних органів, є умовними й набувають 

більше культурологічного значення. Повертаючись до згадуваної точки зору 

проф. І. Самощенка, можна зробити висновок, що в наведених прикладах щодо 

кодексів, закони про їх затвердження одночасно виконують дві взаємозв’язані 

функції: 1) джерела і 2) форми права. Закони як акти про затвердження кодексів 

надають останнім юридичну силу, скажімо, Кримінальному кодексу, є його 

джерелом (кримінального права). Кримінальний кодекс як такий є нормативно-

правовим актом, що містить норми кримінального права, отже є формою цієї 

галузі права.  

У наведеній вище позиції проф. С. Алексєєва щодо названих функцій 

нормативно-правового акта все ж перевага у використанні віддається категорії 

«джерело права», оскільки багатозначність поняття «форма» права («внутрішня» 

та «зовнішня»), вважається юридичною наукою та практикою не сприйнятою 

[126, c. 213]. Цей висновок не виник як такий, а, як і завжди, знаходився в 

контексті проведених наукових досліджень згадуваної проблеми.  

Зокрема, розглядаючи питання природи звичаїв, М. Дювернуа водночас 
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вважав їх і джерелом, і формою права. Санкціонування звичаю державною 

владою надавало йому значення обов’язковості, форми права, а впливаючи як 

один із чинників на створення нових юридичних норм, звичай діяв як джерело 

права [214, c. 14]. Поділяючи наведену позицію, відзначимо, що в ній логічно і 

реально узгоджені два взаємопов’язані аспекти: джерела, витоку і форми права, 

об’єктивації, надання витоку юридичної легітимації.  

По-іншому проблему джерела права розглядає проф. В. Дудченко, яка 

зовнішній вираз і закріплення норм права пов’язує з поняттям «джерело права», 

але, як наголошує вона, щоб зрозуміти його сутність, необхідно використати 

поняття «правоутворення». Останнє охоплює всі процеси, що передують 

виникненню будь-якого джерела права, при цьому важливим є зв’язок і 

взаємообумовленість розвитку праворозуміння і джерела права. Як підкреслює 

вчена, у цьому аспекті вдалим є поняття джерела права як обумовленого 

характером праворозуміння способу визнання соціальних норм як обов’язкових 

[356, с. 111, 113].  

Частково погоджуючись із наведеними міркуваннями, водночас зазначимо 

про деякі наявні в них протиріччя. По-перше, те, що авторка визначає як 

«зовнішній вираз» і «закріплення» правових норм, є формою права (нормативно-

правовий акт, прецедент тощо). По-друге, правоутворення справді охоплює всі 

процеси і фактори формування права, у тому числі й так звану правотворчість 

публічної влади як завершальну його стадію, на що й раніше зверталась увага в 

науковій літературі [115, с. 91; 357, с. 25–26]. У зв’язку з цим постає питання, як у 

такому разі правоутворення може передувати виникненню будь-якого джерела 

права, коли останнє також є складовою цього процесу.  

Щодо обумовленості джерела права праворозумінням і 

правоутворювальним процесом, то, як правильно наголошують М. Придворов і 

В. Трифонов, у теоретичному плані це має «евристичне значення», оскільки, по-

перше, правоутворення є базовим елементом предмета загальної теорії права, а 

по-друге, зважаючи на зворотний вплив праворозуміння на правоутворення, 

можна сконструювати наукове поняття права лише за умови адекватного 
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відновлення в юридичному мисленні самого процесу становлення правової 

форми. Як підкреслюють учені, на засадах історичного, теоретичного, 

емпіричного вивчення процесу утворення права можна знайти відповіді на 

питання про те, що є право, які його істинні рухомі сили, які основні форми його 

буття [98, с. 33, 34]. На ці теоретичні аспекти й раніше зверталась увага 

українських і зарубіжних вчених-правознавців: В. Баранова, С. Гусарєва, 

О. Зайчука, М. Козюбри, С. Максимова, Г. Мальцева, Н. Оніщенко, 

Н. Пархоменко, О. Петришина, П. Рабіновича, О. Тихомирова, О. Ющика та 

інших. 

Звичайно, проблемність у такому випадку полягає не в самих термінах 

форми чи джерела права, котрі дійсно можна застосовувати в характеристиці 

права як єдиного цілісного суспільного явища, а в їх змісті, функціях і місці 

в системі категорій правової науки, зокрема в понятійному апараті загальної 

теорії права. У зв’язку з цим спробуємо навести додаткові аргументи на користь 

використання категорії «форма права» як такої, що відповідає методологічним 

засадам дослідження права. Крім того, важливо також подолати ту дуальність 

функцій форми і джерел права, що на сьогодні спостерігається в теоретичних 

дослідженнях цієї проблеми.  

Застосування двох однакових за змістом і функціями термінів «форма» і 

«джерело» права, на нашу думку, привносить у систему правових понять певний 

дисонанс, у якому не так просто відшукати те, що з точки зору наукового 

обґрунтування є істинним. Численні дискусії з цього питання, що продовжуються 

і сьогодні, поки що не дали бажаних результатів, хоча були спроби окремих 

учених-юристів надати аргументи на користь одній із зазначених категорій.  

Заслуговує на увагу позиція відомого вченого-правознавця радянських часів 

О. Шебанова, який вважав категорію «форма права», на відміну від поняття 

«джерело права», більш точною, а її місце і роль чітко визначеним в системі 

філософських і загальнонаукових понять. Розглядаючи цю категорію в такому 

контексті, цілком логічним є те, що форма права завжди перебуває в діалектичній 

парі зі змістом права, чого не можна сказати стосовно джерела [326, c. 10–12]. 
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Це лише один з аргументів, що прийнятий у філософії, щодо вибору категорії 

«форма», яка адекватно виражає важливу сторону права, насамперед – його зміст. 

Без з’ясування співвідношення і взаємозв’язку змісту і форми права навряд чи 

можна виявити всі інші сутнісні властивості права, його суспільне призначення, 

регулятивну, охоронну, інформаційну та інші функції.  

Не випадково, що саме з цих питань спостерігається значна розбіжність у 

позиціях учених-юристів, що зафіксовано у юридичній літературі давніх часі і 

сучасного періоду. Водночас під застосуванням діалектичного методу серед них 

поширено твердження щодо умовності співвідношення форми і змісту в праві. 

Так, у реальній дійсності, як вважає проф. Д. Керімов, немає явищ, які виконували 

б роль тільки змісту або форми, і те, що в одному виді взаємодії виступає як зміст, 

в іншому – вже у значенні форми. У цьому, на його думку, полягає діалектика 

змісту і форми в праві [274, c. 202]. На перший погляд такі судження можуть 

здатися слушними, проте насправді є простою маніпуляцією й суто формальним 

застосуванням прийомів діалектики в розкритті природи форми і змісту права. 

Якщо бути послідовним у дотриманні методологічних засад пізнання права, то не 

можна не помітити, що мова йде не про діалектику двох взаємозв’язаних сторін 

одного й того ж явища – змісту і форми права, а про взаємодію останнього з 

іншими суспільними явищами (політикою, економікою, публічною владою, 

культурою, мораллю тощо).  

У таких відносинах і взаємодії право характеризується як правова форма, 

яка, на переконання Н. Пархоменко, ‒ це «насамперед наукова комплексна 

категорія, що відображає різні суспільні явища, які потребують регламентації, а 

також слугує каркасом усередині права, впорядковує і поєднує всі правові явища і 

право як таке», вона є «загальним відображенням об’єктивного зв’язку права і 

явищ, на які воно впливає, визначення його місця серед інших форм»  

[347, c. 47–48] (курсив мій – Є.Є.).  

Цікава і водночас непроста конструкція, щоб сприймати її без застереження, 

передусім щодо авторських визначень правової форми, з одного боку, як певної 

теоретичної конструкції (науково-комплексної категорії), з іншого – як 
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інтегративного поняття (поєднує як право, так і всі похідні від нього явища) і 

сприйняття права у взаємодії з іншими суспільними явищами як їх форми: 

економічних, політичних, трудових, сімейних відносин тощо. Проте право як 

єдине цілісне явище в будь-якому зв’язку і взаємодії не втрачає своїх 

властивостей і функцій, залишається самостійним і з притаманними тільки йому 

якостями, змістом і формою. Право не може ототожнюватися лише з формою тих 

чи інших суспільних явищ, як і самі ці явища (економічні, політичні, трудові та 

інші відносини) насправді не становлять його зміст. Принаймні останній може 

бути лише адекватним або спотвореним їх відображенням у законодавстві, 

управлінських, судових та інших рішеннях публічної влади, що підтверджується 

її нормотворчою діяльністю та реалізацією права.  

У кожному випадку суть висновків з цієї проблеми залежить від того, яке 

значення той чи інший дослідник вкладає в поняття форми і змісту права. 

Наприклад, якщо змістом права вважають норми, то його формою визнаються 

нормативно-правові акти, судові прецеденти, правові звичаї тощо  

[140, с. 378–379]. На думку інших авторів, таким змістом є державна воля, а 

формою – правові норми [274, c. 176–178]. З точки зору проф. Л. Явича, правова 

норма – не зміст і не форма права, а «клітинка» об’єктивного права, частина його 

безпосереднього вольового змісту [358, c. 48]. Отже, можна до нескінченності 

визначати те, що є змістом права і що становить форму такого змісту, при цьому 

так і не знайшовши прийнятного оптимального варіанта щодо їх розуміння.  

Так, наприклад, В. Дудченко вважає, що зміст правової норми – це всі її 

елементи і властивості, що здобуті в єдності, взаємодії між собою і 

регульованими суспільними відносинами [356, с. 101]. Такими елементами, як 

відомо, є гіпотеза, диспозиція і санкція, а властивостями – обов’язковість, 

системність, нормативність тощо. Проте до змісту правової норми, як і права в 

цілому, вони мають опосередковане відношення, а їх змістом, на нашу думку, є 

те, що зумовлює соціальну цінність права – справедливість, свобода, рівність. Як 

підкреслює О. Богініч, «всі юридичні явища – єдині правові феномени, які 

поєднують в собі ознаки змісту та форми», тобто «йдеться про спільну якість 
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правових явищ, що виступає у вигляді інтегративного утворення – єдності їх 

змістовних та формальних ознак» [21, с. 61]. Втім у такому контексті багато 

залежить від того, яке праворозуміння використовується як вихідне.  

Між іншим, як слушно стверджував проф. М. Аржанов, зміст може 

виступати в різних, але не в будь-яких формах. Форма може бути формою різного, 

але не будь-якого змісту. Повної самостійності, повної байдужості тут немає і 

бути не може, якою б значною вона в окремих випадках не була [162, с. 24]. 

Близька до цієї позиції точка зору проф. С. Алексєєва, який вважав, що зміст 

права об’єктивується та існує лише тоді, коли його «відлито» у відомі форми, що 

це необхідний конститутивний момент у формуванні і самому існуванні права 

[44, с. 81].  

Прикладом того, що зміст права може бути виражений тільки у формі 

закону у разі, якщо це зумовлено потребами і засадами правового регулювання 

суспільних відносин, є положення статті 92 Конституції України, в яких 

встановлено перелік питань, що визначаються виключно законами. Важливість 

такої конституційної конструкції, на нашу думку, полягає, по-перше, у забороні 

делегування законодавчих функцій і повноважень іншим органам державної 

влади; по-друге, у визначенні вказаною статтею кола найважливіших питань 

життєдіяльності суспільства і держави, які становлять виняткову сферу правового 

регулювання; по-третє, у зміцненні авторитету права і форм його вираження.  

У зв’язку з цим проф. Л. Морозова слушно зазначає, що невдалий і 

свавільний вибір форми нормативно-правового акта призводить до нестабільності 

законодавства [359, с. 146]. Нестабільність законодавства України є одним із 

найбільших його недоліків, який негативно впливає на правове регулювання всіх 

сфер життєдіяльності суспільства і держави, на що вже зверталась увага в 

попередніх розділах дисертації. Разом з тим, як наголошують проф. Н. Оніщенко і 

проф. Н. Пархоменко, «стабільність законодавства, тобто його тривалий 

усталений стан, зовсім не означає його консерватизму, недопущення наступності, 

будь-яких змін чи доповнень узагалі» [178, с. 94]. 

Як зазначалося раніше, досить поширеним у юридичній літературі є 



 279 

використання терміна «джерело права». Коли розглядають таке поняття як 

правило, мають на увазі фактори: економічні, політичні, соціальні, екологічні, 

демографічні, міжнародні тощо, що обумовлюють потреби суспільства в 

правовому регулюванні відповідних суспільних відносин. Ідеться, зокрема, про 

необхідність прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, 

внесення змін до них, припинення дії окремих із них або деяких положень, 

визнання актів такими, що втратили чинність. Проте не тільки в цьому значенні 

використовується термін «джерело права». Ним позначається чимало інших і 

досить різних явищ, наприклад: джерела знань, джерела доказів, джерела 

бюджетів (державного і місцевого, підприємств та організацій, сім’ї), джерела 

фінансування відповідних державних та регіональних програм: соціально-

економічного розвитку країни, реформування державного управління, освіти, 

наукових досліджень, судової системи, охорони здоров’я, адміністративно-

територіального устрою тощо.  

Термін «джерело права» має давню історію: ще в V столітті до нашої ери 

римський історик Тіт Лівій назвав Закони ХII таблиць джерелом усього 

публічного й приватного права (fons omnis publici privatigue). Про нього часто 

згадують як про автора, що перший ввів цей термін. Але зміст, що в нього 

вкладався на той час, по суті не змінився і нагадує сучасні погляди на розуміння 

джерела права та на його численні інтерпретації. Останні, як чергова спроба 

науковців-теоретиків, лише загострюють і без того тривалу дискусію на цю тему, 

привносячи плутанину і суперечності. Але й сьогодні реалізація ідеї правової 

держави з метою забезпечення усталеного розвитку суспільства вимагає наявність 

обґрунтованої концепції джерел права [347, c. 44–58; 360, с. 15–22].  

В українській юридичній енциклопедії поняття «джерело права» (автор 

проф. П. Рабінович) визначається як «спосіб зовнішнього вияву правових норм 

(курсив мій – Є.Є.), який засвідчує їх загальнообов’язковість» [361, c. 171]. 

У цьому ж виданні про категорію «форма права» (автор проф. Н. Оніщенко) 

вказано, що це – «спосіб зовнішнього вираження правових норм (курсив мій. – 

Є.Є.) як загальнообов’язкових правил регулювання суспільних відносин» 
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[362, с. 297]. У теоретичному розумінні аналогічні позиції щодо поняття джерел і 

форми права висловлені й іншими вітчизняними та іноземними дослідниками 

[363, с. 217–235; 364, с. 47–49; 365, с. 9–14; 366, с. 23; 367, с. 24–43 ]. 

Усі ці інтерпретації названих правових категорій, по суті, мало чим 

відрізняються одна від одної. Якщо в першій наголошується на тому, де 

знаходяться норми права, то в другій – як ці норми об’єктивовані за юридичною 

силою. Тобто в цих визначеннях поняття «джерело і форма права», з точки зору їх 

функціонального призначення, є тотожними.  

Еволюційний розвиток права вніс певні корективи до змісту категорії 

«джерело права» та її сприйняття в теорії і практиці юриспруденції, в суспільстві, 

а також розширив і збагатив правові знання людини у використанні права, сприяв 

упорядкуванню та зміцненню зв’язків між різними видами існуючих джерел 

права, удосконаленню практики їх застосування у відповідних сферах 

життєдіяльності суспільства і держави. В сучасних правових системах більшості 

країн світу офіційно не використовується термін «джерело права», як, до речі, і 

«форма права». Можливо це пояснюється існуванням їх невизначеності (в 

певному сенсі), про що свідчить існуюча навколо них дискусія. Проте у 

практичній площині це може негативно вплинути на розвиток правової системи, її 

стабільність та єдність, а також на нормотворчі процеси, ефективність здійснення 

захисту прав, свобод та законних інтересів суб’єктів правовідносин, особливо в 

процесі застосування правових норм органами правосуддя.  

Втім у чинних національних правових системах бувають і винятки. Так, 

один із конституційних актів Держави Ватикан, а точніше Закон № 2 від 

07 червня 1929 р. названо «Про джерела права» [154, c. 465], до основних із яких 

віднесені: Кодекс канонічного права (Kodex iruis canonici), апостольські 

постанови, закони, видані для міста Ватикан Верховним главою церкви або 

делегованою ним владою, а також постанови, прийняті в установленому законом 

порядку компетентною владою. 

Офіційно термін «джерело права» закріплено у Конституції Республіки 

Польща, в якій цьому питанню присвячено розділ III «Джерела права». У цьому 
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випадку до джерел загальнообов’язкового права (стаття 87 цього ж розділу 

Конституції) віднесені: Конституція, закони, ратифіковані міжнародні договори, і 

розпорядження (rozporzadzenia). Крім того, джерелами загальнообов’язкового 

права Республіки Польща на території діяльності органів, які його встановили, 

є акти місцевого права [153, c. 700–701].  

Наведені приклади є свідченням закріплення давніх національних правових 

традицій країни, особливостей правової культури та менталітету її народу, а 

використання терміна «джерело права» – свідченням реалізації доктрин 

позитивістського праворозуміння. Отже, цим можна пояснити вживання в 

законодавстві деяких держав терміна «джерело права». Проте, з нашої точки зору, 

точнішим було б застосувати назву «форма актів», що не є тотожним загальному 

поняттю форми права як способу існування, вираження та об’єктивації його 

змісту, виданих відповідними повноважними органами публічної влади, діючими 

на території держави як її загальнообов’язкові рішення.  

У такому контексті, наприклад, у Конституції Португальської Республіки 

використовується термін «форми актів» (стаття 166), до яких належать: 

конституційні закони (закони щодо перегляду Конституції); органічні закони; 

закони, резолюції, постанови парламенту і його Постійної комісії. Названі акти 

приймаються суворо за процедурою, визначеною Конституцією і Регламентом 

(статті 167–170) [153, c. 799]. Але і в цьому випадку термін «форми актів» 

вживається в значенні їх окремих видів, встановлених Основним Законом цієї 

держави, скажімо, закони, постанови, декрети тощо, але не в згаданому і 

наведеному вище розумінні форми права. По суті аналогічні положення 

закріплені в конституціях держав американського континенту, у правовій системі 

яких пріоритет (верховенство) надано законам. У всякому разі вбачається 

відсутність чіткої регламентації правових актів, які уповноважені приймати 

державні органи, що може призвести до послаблення прямої дії законів і 

посилення правових актів виконавчої влади. 

Наведені підходи щодо офіційної інтерпретації категорій форми і джерела 

права являють певний науковий і практичний інтерес, передусім у плані 
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законотворчої діяльності та застосування правових норм. Тому не випадково, що 

обговорення цієї актуальної теми продовжується і в сучасний період. Вагомий 

внесок у дослідження цієї проблематики внесли українські вчені-юристи 

О. Богачова, О. Копиленко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, 

П. Рабінович, В. Сіренко, О. Скрипнюк, М. Теплюк, Ю. Шемшученко, О. Ющик 

та інші.  

Разом з тим, як зазначав проф. Л. Явич, сьогодні в теорії права і в галузевих 

юридичних науках немає повного осмислення цього питання, як і належного 

обґрунтування його вирішення [367, с. 35]. У чому ж тоді полягає істина 

і практична значущість застосування цих категорій, ураховуючи середовище, в 

якому відбувається формування всієї правової системи суспільства [399, с. 37–40]. 

Чи є підстави вважати їх альтернативними, взаємовиключними або, навпаки, їм 

притаманні спільні властивості й функції, що робить ці категорії такими, що 

доповнюють одна одну? 

Так, судді під час розгляду конкретних цивільних, адміністративних, 

кримінальних та господарських справ, застосовуючи норми закону, навряд чи 

замислюються над тим, є такий закон джерелом чи формою права. Можна 

припустити, що кожен суддя, інша посадова особа на свій розсуд визначає, який із 

термінів є більш оптимальним. Маючи відповідну теоретичну та фахову 

підготовку з названої теми, в практичній площині  можна спостерігати байдуже 

ставлення до використання категорій форми і джерела права. Для суддів при 

ухваленні рішення важливо керуватися законом, установленими ним нормами, 

точність і чіткість формулювань яких повинні забезпечувати їх правильне 

застосування та, як результат, законність, обґрунтованість і справедливість 

рішення у справі.  

Усе це свідчить, що є проблематичні питання теорії джерел і форми права, а 

є питання, вирішення яких має виключно прикладне значення і спрямоване на 

зміцнення в суспільстві авторитету права, законів. Проте далеко не все, що 

напрацьовано науково-теоретичною думкою, реалізується в нормотворчій 

діяльності та в процесі застосування права. Як зазначено в юридичній літературі, 
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така ситуація є наслідком «низького професійного рівня суб’єктів законодавчого 

процесу, створенням умов штучного прискорення розробки та прийняття окремих 

законодавчих актів, зниження ролі науки або правової доктрини в правотворчому 

процесі…» [178, с. 100]. Це також стосується фундаментальних проблем 

юридичної науки, до яких, без сумніву, належать проблеми форми і джерел права.  

Звичайно, що проникнення в сутнісну природу правових явищ, зокрема у 

з’ясування особливостей згадуваної діалектики форми і змісту права, сприяє 

правильному конструюванню нормативно-правових приписів у законах, їх 

розумінню та інтерпретації в процесі реалізації. У зв’язку з цим варто розглянути 

деякі аспекти законодавчої практики Верховної Ради України і конструювання 

окремих нормативно-правових приписів у Конституції України.  

Практика законотворення свідчить, що парламенту не завжди вдається 

завчасно затвердити Державний бюджет на поточний рік. Зокрема, Державний 

бюджет України на 1997 рік був затверджений 27 червня 1997 року, а вступав у 

дію з 1 січня того ж року. Отже, хоча країна фактично півроку і перебувала без 

Державного бюджету, Закону була надана зворотна дія в часі.  

Разом з тим, статтею 58 Конституції України встановлено, що «закони та 

інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи» (курсив мій – Є.Є.). 

Проте, у процесі застосування цього конституційного положення виникає не одне 

питання практичного характеру, зокрема щодо його змісту і визначення в ньому 

головної мети і завдань. Якщо сприймати положення наведеного припису 

буквально, як сформульовано в тексті Основного Закону, то без сумніву, в 

діяльності парламенту можна констатувати його недотримання. Отже, мало місце 

пряме порушення конституційної вимоги про те, що «закони та інші нормативно-

правові акти не мають зворотної дії в часі».  

Проте у випадку несвоєчасного затвердження парламентом Державного 

бюджету України на поточний рік суттєво змінюється реалізація бюджетної 

політики в новому бюджетному році, особливо витрати на соціальну сферу, 

істотне скорочення яких безпосередньо торкнеться соціальних виплат і прав 
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мільйонів громадян країни. У зв’язку з цим природно постає питання, а чи 

юридично правильно сконструйовано припис статті 58 Конституції України? 

Адже цілком можливо у встановленому ним порядку надати зворотної дії в часі 

не тільки законам, що пом’якшують або скасовують відповідальність (переважно 

кримінальну та адміністративну) особи, а й тим законам, іншим нормативно-

правовим актам, що стосуються покращення становища соціально-економічної 

сфери.  

Передусім ідеться про закони, що передбачають збільшення соціальних 

виплат, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, посадових окладів 

працівникам бюджетних організацій (лікарям, учителям, вихователям дитячих 

установ), розміру пенсій за віком, фінансування освіти і науки, охорони здоров’я, 

довкілля тощо. Звичайно, це може стати можливим, якщо у держави для 

впровадження таких заходів є відповідні фінансові та матеріальні ресурси. Для 

вирішення цього питання потрібно в інший спосіб формулювати редакцію 

згадуваної статті 58 Конституції України, а саме: «Закон, що встановлює або 

обтяжує відповідальність особи, не має зворотної дії в часі». В інших випадках 

законодавець, керуючись цим конституційним принципом, визначає дію законів у 

часі за доцільністю, з урахуванням організаційних, фінансових і матеріальних 

можливостей держави.  

Аналізуючи проблему джерел права, проф. Н. Пархоменко зазначає, що 

«такі парні категорії діалектики, як форма і зміст, загальне й особливе, абстрактне 

й конкретне, кількість і якість, дають змогу всебічно дослідити джерела права та 

дійти обґрунтованих висновків. Окремого дослідження потребує співвідношення 

змісту й форми права, змісту й форми джерел права. Складовою змісту права є 

норми, а формою права – джерела права» (курсив мій. – Є.Є.) [347, c. 12]. Така 

позиція не є новою, але містить додаткові аргументи на користь поняття «джерело 

права» в юридичному сенсі, тобто визначення його як зовнішньої форми права.  

Як відзначав проф. С. Алексєєв, розмежування юридичних джерел і форми 

права стосовно одного і того ж явища у практичному плані створює певні 

термінологічні незручності [126, c. 76–77]. Проте в такому разі ці незручності, на 
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наш погляд, з часом можна усунути, оскільки головне полягає в з’ясуванні 

сутності явища, що прихована в термінах джерела і форми права, в їх функціях і 

спрямованості. Адже, як наголошується в науковій літературі, ключовий пункт у 

розумінні права як об’єктивної реальності (інституційного утворення) – це 

єдність, точніше – втілення права в певній формі – злиття з нею [66, c. 120; 

95, с. 76–77].  

Поділяючи цю думку, перш за все зауважимо, що праву як цілісному 

суспільному явищу притаманні різні властивості й функції, які виражаються 

у певних категоріях, зокрема: «зміст» і «форма» – дві діалектично пов’язані 

сторони права – одного цілого. Право має певний зміст, якому притаманна 

відповідна, тільки йому притаманна форма, на що слушно вказує О. Богініч 

[21, с. 61].  

Тому знову постають питання щодо понятійно-правової визначеності 

вказаних категорій, зокрема, як сприймати співвідношення «змісту і джерел 

права», іншими словами – правових норм із видами джерел права, а потім 

стверджувати, що форма права є його джерелом. Аналіз і пошук шляхів 

розв’язання цієї проблеми поки що не дав бажаного результату, як до цього часу в 

теоретичному правознавстві не вдалося подолати наявні суперечності та 

плутанину.  

Особливо це позначилося на визначенні форми права, яка зазвичай 

характеризується не тільки як спосіб зовнішнього існування та вираження явища 

(об’єкта), а й як побудова, структура, організація, композиція права. Таким чином, 

ідеться про те, як те чи інше явище, зокрема право, сприймається ззовні і в 

дійсності. Як наголошується у науковій літературі, форма права це – певні 

інститути, засоби та способи діяльності [347, c. 13]. Однак із наведеного важко 

зрозуміти, що ж є формою взагалі і формою права зокрема, оскільки така 

багатоманітність, як і різноманітність у її визначенні, надто ускладнює пошук 

місця цього важливого поняття в системі категорій правової науки. 

Ззовні суб’єктом пізнання сприймаються будь-які об’єкти, у тому числі 

право, з одного боку як цілісно існуючі в статиці, наприклад, Цивільний кодекс 



 286 

України – великий за обсягом письмовий кодифікаційний акт-документ, у якому 

систематизовано норми цивільного права як форми галузі системи національного 

права; з іншого – такі об’єкти, у тому числі право, сприймаються суб’єктами як 

найбільш вразливі риси права. Так у цивільному праві це – рівноправність 

суб’єктів правовідносин, особливості відповідальності за належне виконання 

зобов’язань, диспозитивний метод правового регулювання тощо). При цьому не 

виключається зовнішнє сприйняття права в динаміці, залежно від характеру 

суспільних відносин, коли суб’єкти, скажімо цивільних або інших правовідносин 

реалізують належні їм права і свободи за своїм розсудом.  

Залежно від пануючої в суспільстві правової доктрини, зокрема юридичного 

позитивізму, правосвідомість громадян сприймає право як чинне законодавство, – 

його систему, окремі галузі, інститути, правові норми, статті закону, їх частини, 

пункти. Власне так сприймається і застосовується право судами, іншими 

органами публічної влади. Про це красномовно свідчить положення частини 2 

статті 19 Конституції України, яка зобов’язує органи влади та їх посадових осіб 

«діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України».  

Отже, визначати законодавство лише зовнішніми формами чи джерелами 

права (опис внутрішньої і зовнішньої форм права), означало б спотворення їх 

сутності, власне і його правової реальності, у якій існує це законодавство, його 

структурні підрозділи – галузі, інститути, приписи тощо. Відтак уся правова 

система забезпечує регулювання суспільних відносин, визначає межі 

повноважень органів публічної влади, надаючи їх діяльності належної 

організаційно-правової форми, встановлює права, обов’язки та відповідальність 

учасників правовідносин.  

Щодо категорії джерела права, то її визначення в юридичному сенсі як 

форми права в такому разі втрачає своє функціональне призначення, отже і 

самостійність у понятійній системі правової науки. З іншого боку, розуміння 

джерел права як економічних, політичних, соціальних, культурно-духовних, 

демографічних, природних та інших внутрішніх і зовнішніх факторів, що 
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зумовлюють необхідність в існуванні та дії права, прийняття актуальних для 

громадян і держави актів законодавства, є виправданою і визнаною науковою 

категорією.  

В одній зі своїх останніх праць проф. А. Міцкевич писав, що «на сьогодні ці 

спори (який із термінів – «форма» чи «джерело» стосовно права є точнішим) 

можна вважати подоланими, оскільки терміни «форма права» і «джерело права» 

вживаються при висвітленні даної проблеми в одному і тому ж значенні 

зовнішньої форми об’єктивації, вираження права… або нормативної державної 

волі» (курсив мій. – Є.Є.) [369, c. 8]. По суті такої ж думки дотримуються й інші 

вчені, зокрема проф. С. Алексєєв, який підкреслював, що найбільш очевидним є 

єдність права із зовнішньою формою – законами, судовими прецедентами, іншими 

джерелами юридичних норм [66, c. 121].  

Наведені висновки, на наш погляд, є не стільки передчасними, скільки 

суперечливими, бо в нових дослідженнях з цієї проблеми сформульовані й інші 

позиції, які є спробою показати відмінні ознаки між формою і джерелами права, 

не як понять, що доповнюють чи замінюють одне одного, а як самостійних за 

визначенням правових категорій. Результати проведеного аналізу висловлених 

з цієї проблеми у юридичній літературі позицій дають підстави стверджувати, що 

в такому контексті нормативно-правовий акт є однією з форм права, який 

виконує лише цю функцію і не може бути його джерелом. Винятком із цього є 

хіба що існуюча в системі таких актів юридична ієрархія – підпорядкованість 

Конституції й законам усіх інших правових актів. У такому сенсі Конституція і 

закони, як акти найвищої юридичної сили, є правовими джерелами для всіх інших 

правових актів, виданих на основі й на виконання Конституції та законів. Тобто 

акти вищої юридичної сили є правовим джерелом стосовно актів меншої 

юридичної сили.  

При цьому варто підкреслити, що в цьому контексті місце, яке посідають 

нормативно-правові акти, пов’язане з їх субординацією в структурі правової 

системи та особливостями, що притамані кожному акту відповідно до закріпленої 

Конституцією їх системи. Вирішення цих питань запропоновано в теоретичних 
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розробках вчених Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Інституту законодавства Верховної Ради України, інших наукових установ та 

навчальних закладів України і рекомендовано до використання в законотворчій та 

іншій нормотворчій діяльності публічною владою [178, с. 90–119; 209; 210; 211; 

215].  

Однак, якщо бути послідовним і коректним стосовно права як об’єктивного 

суспільного явища, його місця й ролі в суспільстві та державі, то слід 

дотримуватися протилежного висновку, що саме право є джерелом нормативно-

правових актів – законодавства, так само як джерелом судових прецедентів, 

санкціонованих звичаїв, адміністративних та інших юридично обов’язкових 

рішень. Безперечно, в цьому, на нашу думку, полягає головне у співвідношенні 

права і закону, права і рішення суду тощо. З цього природно випливає висновок, 

що право є первинним відносно держави, її законодавчої, виконавчої та судової 

влади, діяльності інших публічно-владних органів в Україні. Бо як тоді можна 

стверджувати, що держава вважається правовою, не визнаючи перед нею 

пріоритету права.  

На нашу думку, традиція одержавлення права, яка тривалий час існувала в 

юридичній науці, призвела, по-перше, до суб’єктивних оцінок його якостей, по-

друге, до формального, по суті, схоластичного трактування діалектично парних 

категорій змісту і форми права, в яких зосереджені його реальні властивості. 

У зв’язку з цим доречно знову нагадати думку Гегеля щодо визначення і 

співвідношення змісту і форми, котрі в характеристиці об’єкта є сторонами 

одного й того ж цілого – явища, в якому вже природою виключено їх 

протиставлення. Категорії змісту і форми в праві, як уже зазначалося, органічно 

взаємопов’язані, більше того, переходять одна в одну, є невід’ємною складовою 

сутнісних властивостей права як єдиного цілісного суспільного явища. 

У контексті розглядуваних аспектів щодо форми і джерела права постає 

питання, як необхідно сприймати національне законодавство в співвідношенні з 

міжнародно-правовими актами (конвенціями, договорами, деклараціями тощо), 

визнаними в установленому порядку його частиною. Називати міжнародно-
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правові акти формою національного права було б некоректно за юридичною 

природою і тією роллю, яку відіграє міжнародне право у регулюванні 

міжнародних відносин, а також розвитку національного законодавства  

[370, с. 37–39; 371, с. 14–15]. У взаємодії національного і міжнародного права 

завжди виникає нагальна потреба в прийнятті нових законів, внесенні змін до 

чинних з метою приведення його у відповідність із міжнародно-правовими 

стандартами. Щодо національного законодавства, то останні є об’єктивним 

чинником, існують незалежно від уподобань суб’єктів національного права та 

правовідносин, що, на нашу думку, складно заперечувати.  

Принципи і норми міжнародного права виступають як зовнішній фактор 

формування та розвитку законодавства і таким чином є джерелом внутрішнього 

(національного) права. У такому значенні використано термін «джерела» в Законі 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з 

прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, у статті 17 якого зазначено: 

«Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 

права» (курсив мій. – Є.Є.) [372].  

Як слушно зазначає проф. І. Лукашук, можна дійти висновку, що основна 

вимога міжнародного права до національної правової системи держави в цілому, і 

в першу чергу до її конституції, полягає в тому, щоб вона забезпечувала 

виконання державою своїх зобов’язань з міжнародного права [371, c. 15–16]. Такі 

вимоги будуть сформульовані в процесі підготовки відповідних змін до 

Основного Закону України. Враховуючи названі функції міжнародно-правових 

актів, є підстави вважати їх джерелом національного законодавства і права поряд 

з діючими в державі внутрішніми факторами. Про це свідчить усталена практика 

імплементації загальновизнаних принципів і норм міжнародного права в 

національні правові системи, зокрема в законодавство України. Разом з тим така 

імплементація міжнародно-правових актів ще не є їх реалізацією в правовій 

системі держави, у виконанні судових рішень, ухвалених на захист прав і свобод 

людини, інших суб’єктів правовідносин [303, с. 21].  

Відомо, що недооцінка цього фактора, як і скептичне ставлення до 
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можливостей міжнародного права, може негативно відвабитися на якості 

національного законодавства, а також на його ефективності [371, c. 15]. Водночас 

ст. 9 Конституції України встановлюється вимога, відповідно до якої «укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе тільки 

після внесення відповідних змін до Конституції України». Через це до сьогодні 

часу так і не було ратифіковано парламентом України Римський Статут 

Міжнародного кримінального суду, оскільки Висновком Конституційного Суду 

України від 11 липня 2001 року № 3-в/2001 (справа про Римський Статут) його 

положення «в частині, що стосується положень абзацу десятого преамбули та 

статті 1 Статуту, за яким Міжнародний кримінальний суд… доповнює 

національні органи кримінальної юстиції» визнано такими, що не відповідають 

Основному Закону України [373, c. 466–476]. Тобто у такий спосіб юридично 

закріплено пріоритет Основного Закону України над нормами міжнародного 

права, що не могло не привернути уваги фахівців, насамперед із міжнародного 

права.  

Головною причиною цього разу, що нерідко трапляється в законодавчому 

процесі, як відзначають в літературі, стало те, що Верховна Рада України під час 

прийняття Конституції України не встановила чіткого і однозначного розуміння 

примату норм міжнародного права стосовно внутрішнього права, що створює 

труднощі щодо імплементації міжнародного права [370, c. 103].  

Аналізуючи співвідношення міжнародного і внутрішнього (національного) 

права, у тому числі питання ієрархії правових норм, у літературі переконливо, на 

нашу думку, пропонується внести зміни до статті 9 Конституції України для 

приведення її чинної редакції відповідно до визнаних міжнародною спільнотою 

правових стандартів [370, c. 39]. Ідеться про надзвичайно важливий аспект 

конституційної реформи щодо однозначного визначення ставлення Української 

держави до міжнародного права, її відносин з іноземними державами 

і міжнародними організаціями, своєчасного і належного виконання взятих на себе 

зобов’язань.  

У юридичній літературі, про що частково згадувалося раніше, у понятті 
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«джерело права» традиційно виділяють два аспекти, а саме: джерело права в 

матеріальному смислі і джерело права у формальному смислі. Ще на початку 

ХХ століття таке трактування терміна «джерело права» знайшло відображення у 

працях Н. Алексєєва, Н. Гредескула, Г. Даниловича, М. Іванішева, 

О. Кістяковського, Н. Коркунова, С. Муромцева, К. Неволіна, Н. Палієнка, 

М. Реннєнкампфа, Ф. Тарановського, Є. Трубецького, В. Хвостова та інших.  

Як писав Г. Шершенєвич (водночас досить критично ставлячись щодо 

використання в правознавстві терміна «джерела права» та вважаючи його мало 

придатним з підстав багатозначності), «різні форми, в яких виражається право 

несуть віддавна назву джерела права» (курсив мій. – Є.Є.) [175, c. 368, 369].  

З’ясовуючи сутність цього питання, проф. Ф. Тарановський підкреслював, 

що термін «джерело права» має кілька значень, які необхідно виділяти у вигляді 

правильно встановленого значення, в якому він застосовується; це: 1) джерело 

пізнання права, 2) джерело права в матеріальному розумінні або 

правостворювальні фактори, 3) джерело права у формальному розумінні або 

факти, що викликають позитивне право [71, c. 172]. Джерела пізнання права 

розуміють у тому значенні, у якому про джерела говорить історична наука – все, 

що містить у собі дані для пізнання права суспільства тієї чи іншої історичної 

епохи. Джерелами права в матеріальному сенсі, як зазначає вчений, є суб’єктивна 

правосвідомість, яка складається під впливом різних суспільних інтересів, 

моральних ідей і релігійних вірувань. Усі ці фактори зумовлюють зміст 

правосвідомості, а також те своєрідне і змінюване в часі за місцем поєднання 

наявних у суспільстві суб’єктивних правових уявлень, вираженням яких 

виявляється позитивне право.  

Таким чином, як підсумовує вчений, усі фактори суспільного розвитку 

виявляються правоутворювальними або джерелами права в матеріальному сенсі. 

Проте цей давній термін, на його думку, не є особливо вдалим [71, c. 172–173], до 

речі, як вважали й інші дослідники цієї проблеми.  

З нашої точки зору, привертає увагу думка про розуміння джерел права як 

правостворювальних факторів, тобто наявних умов, завдяки яким у суспільстві 
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об’єктивно, з необхідністю з’являється і функціонує право. Свого часу 

проф. Н. Гредескул звертав увагу на важливість об’єктивації права в певних 

формах, підкреслюючи при цьому відмінність поняття «джерело права» як 

офіційних форм його об’єктивації від поняття джерел ознайомлення з його 

змістом. Разом з тим, визначаючи свою позицію з цього питання, водночас ним 

констатується існування на той час у правознавстві суперечностей і домінування 

переважно формально-догматичних методів дослідження джерел і форми права 

[374, с. 292–295].  

Дещо по-іншому до розв’язання наведеної проблеми підходить ізраїльський 

учений-юрист М. Елон, який виділяє три основні значення терміна «джерело 

права»: 1) записані джерела (англ. – The literary sources of law), під якими 

розуміють усі зареєстровані джерела, що діють у відповідній судовій системі, 

зокрема збірники законів, постанов і тощо); 2) історичні джерела (The Historical 

Sources of law), до яких належать ті з них, що в результаті історичних процесів 

стали джерелами певної правової норми. З огляду на такий контекст можна 

встановити, що джерело сучасної юридичної норми міститься у римському праві. 

До історичних джерел права у більш широкому розумінні вченим віднесено будь-

який фактор – економічний, суспільний, моральний, дія яких обумовила 

створення певних правових норм; 4) юридичні джерела (The Legal Sources of law) 

– джерела становлення та утворення права, тобто йдеться про джерела, що 

адаптуються судовою системою для надання законної сили правовій нормі [375, 

c. 222–223, 228–231].  

Крім того, що названі джерела права притаманні єврейському праву і за 

змістом відображають його національні особливості (релігійні та народні 

традиції, звичаї, культуру), такий підхід М. Елона до їх дослідження та 

класифікації заслуговує на увагу, оскільки орієнтує на більш глибокий і 

конкретний аналіз впливу зовнішніх факторів, у тому числі юридичної практики 

на розвиток системи права в цілому [376, с. 1217].  

За досить тривалий час у загальній теорії і філософії права, крім 

застосування оновленої методології, конструювання перспективних підходів до 
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праворозуміння та здобутку деяких нових наукових результатів у поглибленні 

аргументації на користь тієї чи іншої доктрини права, взагалі мало що істотно 

змінилося у теоретичній розробці проблеми форми і джерела права, хіба що стало 

більше дискусій, нових наукових статей, монографічних і дисертаційних 

досліджень [350; 377; 378; 379, с. 45–52; 380].  

У сучасний період прихильниками доктрини джерел права є чимало 

вчених-юристів, які вважають її більш прийнятною для теорії та практики 

правознавства аніж «форма права» [347, с. 135–137; 380, с. 9–14]. На запитання 

«чому так?» проф. С. Алексєєв відповідав, що термін «форма права» є надто 

багатозначним і невизначеним, тому не був сприйнятий ні наукою, ні практикою 

[126, с. 315]. Однак те саме можна стверджувати і про термін «джерело права», 

багатозначність якого не поступається терміну «форма», про що, як відомо, не 

менш аргументовано сказано в науковій літературі. Щодо практики, то вона, по 

суті, байдуже ставиться до використання вказаних термінів, зосереджуючи увагу 

на назвах нормативно-правових актів і правових нормах, які вони виражають.  

Головне полягає в тому, що названа доктрина джерел права, на наш погляд, 

не є відображенням права як об’єктивного суспільного явища, а існуюча 

розбіжність у наукових позиціях не сприяє розкриттю значення джерел права для 

ефективного розвитку правової системи суспільства, у тому числі 

законотворчості, судочинства, правозастосування тощо.  

Водночас існуюча різноманітність точок зору щодо розуміння джерел права 

має і певний позитив, оскільки так чи навпаки, а все ж вона сприяє пошуку істини 

в цьому проблемному питанні Між іншим, обґрунтованість  цієї істини міститься 

як у самому праві, так і поза ним, зовні. Ідеться про економічні, соціальні, 

культурні, екологічні, духовно-моральні, політичні, міжнародні та інші фактори, 

які зумовлюють об’єктивну потребу в праві, встановленні нових принципів і 

норм регулювання суспільних відносин. І це природно, оскільки право, маючи 

власну цінність, поза цими відносинами як таке не існує і не використовується.  

Таке розуміння джерел права, на нашу думку, дало змогу науково 

обґрунтувати необхідність прийняття таких правових норм, які реально 
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протидіяли б свавіллю, корупції, незаконному лобізму, іншим протиправним діям 

у парламенті, органах виконавчої влади і правосуддя, державних установах, 

органах місцевого самоврядування та громадських організаціях. Водночас це 

сприяло б появі справжньої науково-обґрунтованої, професійної розробки та 

прийняттю законодавчих актів. Передусім це стосується істотного вдосконалення 

процедури підготовки і прийняття відповідних кодексів України (кодексу 

Державної служби, Виборчого тощо) та істотного оновлення чинних кодексів, 

зокрема про працю, земельний, повітряний, лісовий тощо, поліпшення їх якості, 

внутрішньої та зовнішньої узгодженості, системності, використання 

прогресивного досвіду інших країн, застосування більш досконалої юридичної 

техніки [381, c. 73–97].  

Прийняття таких кодексів, на нашу думку, мало б відбуватися щонайменше 

в три читання і на завершальній стадії такого процесу ухвалюватися 

кваліфікованою більшістю – не менш ніж дві третини голосів від конституційного 

складу парламенту. При цьому за наявності експертних висновків державних 

профільних відомств та наукових установ України, міжнародних організацій 

проекти кодексів попередньо мають бути всебічно і ретельно обговорені в 

комітетах парламенту. Тільки після цього відповідний законопроект може 

вноситися на пленарне засідання парламенту. Як слушно з цього питання 

відзначає французький вчений-юрист Р. Кабріяк, якщо розмірковувати на 

концептуальному рівні, то кодифікація видається певним носієм основних 

цінностей того суспільства, яке її породило [382, с. 26].  

Більшість із цих та інших питань врегульовані Регламентом Верховної Ради, 

проте встановлених ним правил не дотримуються не тільки в процесі та під час 

прийняття кодифікаційних, а й звичайних законів. Так, передбачений статтею 97 

Регламенту розгляд законопроектів у третьому читанні фактично не проводиться. 

Більше того, у законотворчій практиці парламенту не поодинокі випадки 

прийняття законопроектів (зокрема з питань внесення змін до Закону про 

Державний бюджет України на поточний рік) за так званою скороченою 

процедурою (ad hoc), що є прямим зловживанням повноваженнями органу 
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законодавчої влади.  

У такому контексті, аналізуючи результати законодавчої діяльності з часу 

набуття чинності Конституції 1996 року і станом на 2010 рік, проф. Н. Оніщенко і 

проф. Н. Пархоменко наводять невтішну статистику, згідно з якою за 14 років 

парламент України прийняв 2184 закони, з яких первинних –593 (27,2%), про 

внесення змін до чинних законів – 1591 (72, 8%). Значна кількість останніх, у 

тому числі закони, прийняті в новій редакції, свідчить про їх низьку якість та 

нестабільність правового регулювання суспільних відносин [178, с. 98]. 

Аналогічна статистика результатів законодавчої діяльності українського 

парламенту наведена М. Теплюком, але вже більш ніж за 16-річний період після 

прийняття Конституції України. Зокрема, упродовж цього періоду було ухвалено 

3094 закони, з них первинних – 722 (23,3%), про внесення змін до чинних законів 

– 2372 (76, 7%). При цьому з усіх законів, як зазназначає вчений, 164 (5% від 

загальної кількості законів) не містять прикінцевих та/або перехідних положень 

[121, с. 366].  

Потребує копіткої роботи також і підвищення якості кодифікаційних актів, 

їх структури, викладення нормативних приписів, узгодженості та взаємозв’язку з 

іншими актами чинного законодавства. На відміну від зарубіжних країн 

у вітчизняній правовій науці поки що немає чітко напрацьованого визначення 

юридичної сили кодифікаційних актів, їх місця в ієрархії національного 

законодавства і в механізмі правового регулювання суспільних відносин 

[383, c. 38–45]. Виняток з цього становить лише Кримінальний кодекс України, в 

якому чітко закріплено, що «законодавство України про кримінальну 

відповідальність становить Кримінальний кодекс України», а щодо законів про 

кримінальну відповідальність, то вони «включаються до нього після набрання 

ними чинності» (частини 1, 2 статті 3). Отже, тільки Кримінальний кодекс, а не 

інший окремий закон, є тим єдиним актом, на підставі якого можуть бути 

вирішені питання кримінальної відповідальності.  

Проте такий підхід не застосовано в Кримінально-виконавчому кодексі 

України. Зокрема, кримінально-виконавче законодавство згідно зі статтею 2 
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названого Кодексу «складається з цього Кодексу, інших актів законодавства, а 

також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України». У зв’язку з цим питання щодо правової визначеності 

складу такого законодавства залишається відкритим, що, на нашу думку, знижує 

ефективність дії Кодексу і надає широкі можливості для нормотворчої діяльності 

державним органам виконання покарань.  

Зовсім на інших засадах побудовано цивільне законодавство. Так, у статті 4 

Цивільного кодексу України закріплено, що «основним актом цивільного 

законодавства України є Цивільний кодекс України», а «також інші закони 

України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу» 

(частина 2). Цією ж статтею Кодексу до цивільного законодавства віднесено акти 

Президента (частина 3) і Кабінету Міністрів України (частина 4). Така правова 

невизначеність ролі Цивільного кодексу в системі актів цивільного законодавства 

не сприяє його консолідації і привносить в механізм правового регулювання 

суспільних відносин неузгодженість, конкуренцію правових норм тощо і, як 

наслідок, призводить до ускладнення застосування норм цивільного права 

органами правосуддя.  

Насамперед через це, удосконалення цивільного законодавства, на нашу 

думку, має йти шляхом не збільшення кількості відповідних законів та ще й 

інших, меншої юридичної сили актів, а якісним зміцненням Цивільного кодексу 

як єдиного цивільно-правового акта (джерела у формальному сенсі), як це 

визначено в Кримінальному кодексі України, адже розв’язання накопичених 

проблем у цьому контексті полягає передусім у забезпеченні правової якості, 

визначеності та ефективності у врегулюванні відповідних суспільних відносин.  

Джерелом права у формальному смислі є те, що безпосередньо створює 

право, а також містить його принципи і норми, завдяки чому право в суспільстві 

сприймається і функціонує як сформоване інституціональне утворення. Як 

зазначав проф. А. Міцкевич, юридичними джерелами або формами права є 

офіційні форми виразу і закріплення (зміни або скасування) правових норм 

[383, c. 6–8].  
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Отже, знову постає те саме питання – понятійна визначеність вказаних 

термінів. Якщо вони тотожні, то і ставлення до їх розуміння має бути адекватним, 

оскільки в такому розумінні не може бути дуалізму сутності. Якщо це різні за 

змістом категорії, то необхідно визначити місце кожної з них у понятійному ряді 

правознавства. Адже саме ці теоретичні питання постають кожного разу, коли 

починається їх обговорення і пошук найбільш оптимального рішення. Як відомо, 

те, що ґрунтовно не опрацьовано в теорії, незабаром виявиться в законотворчій 

діяльності парламенту та правозастосуванні [384 c. 1415].  

До наведеної вище позиції близька точка зору проф. Н. Пархоменко, згідно з 

якою джерело права у формальному розумінні збігається з поняттям «форма 

права», що і представляєофіційну форму виразу і закріплення правових норм. 

Це значення джерела права, як наголошує вчена, багатьом авторам дає 

можливість бачити у формі права спеціальне, юридичне або формальне розуміння 

терміну «джерело права» або твердити про умовність назви джерел права, які в 

дійсності є тільки формами, способами закріплення і вираження юридичних норм  

[347, c. 35–39]. У цьому сенсі джерелами права називають нормативний акт, 

судовий прецедент, правовий звичай, релігійні правила, що містяться, наприклад, 

у таких священних книгах, як Біблія, Коран, Тора, в документах інших релігійних 

конфесій, правову доктрину, у тому числі результати наукових досліджень, 

експертні висновки.  

Отже, поділ джерел права на два вказані види, які, по суті, займають надто 

різні «поняттєві ніші», дає змогу, по-перше, коректно підійти до вирішення 

питань про те, що насправді є джерелом відносно як права, так і закону 

(законодавства в цілому); по-друге, коректно розглянути питання про форму 

права, якій у понятійному відношенні притаманний єдиний смис, а не різний, як 

це відбувається залежно від точки зору чи уподобання авторів, що можна 

спостерігати в сучасних дослідженнях з цієї проблеми. Аналіз наукової літератури 

з цієї проблематики свідчить, що непоодинокі випадки, коли з невідомих мотивів 

чомусь замовчуються або в певний період не помічаються ідеї та підходи, які 

могли б відіграти важливу роль у розв’язанні проблеми форми і джерела права. 
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Особливо це стосується використання в сучасному правознавстві науково-

правових досліджень проблем теорії права ХIХ та ХХ століть.  

Сьогодні в українському суспільстві існує зовсім інша за характером 

політико-правова ситуація, де кожному гарантовано право на свободу світогляду, 

слова і думки, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, віросповідання. 

Тому цілком закономірно, що на науково-правовій спадщині (і не тільки 

вітчизняній) зосереджена така прискіплива увага нового покоління вчених-

юристів, яка допомагає їм обрати істинний шлях до об’єктивного з’ясування 

актуальних питань теорії та історії права. Ось чому використання в сучасний 

період праць авторитетних учених-юристів ХIХХХ століть є показником 

відродження належного рівня наукової культури, а також свідченням 

неперервного наступництва в розвитку вітчизняної правової науки і практичної 

юриспруденції.  

У з в’язку з цим варто нагадати слушну думку вченого-правознавця 

проф. М. Коркунова про те, що «соромно не знати своїх попередників. Багато чи 

мало ними зроблено, але ми повинні це знати. Ми можемо поскаржитись хіба що 

на невелику кількість людей, які присвятили себе науковому вивченню права, 

проте не на їхню якість» [385, c. 10]. Досліджуючи теорію права в працях учених 

Київського університету ХIХ‒ початку ХХ століття, О. Ковальчук наголошує, що 

це «дозволить виявити нові аспекти в історії правової думки, наступність 

правових концепцій, зіткнення різних думок, поглибити вивчення сучасних 

правових проблем, простежити становлення й розвиток теорії права… оцінивши 

внесок кожного теоретика» [385, c. 14]. Треба віддати належне автору, завдяки 

праці якого в останні роки в українському правознавстві значно зросла увага до 

творчості відомих вітчизняних вчених-юристів, зокрема до фахівців із загальної 

теорії права. 

У правознавстві давно зверталась увага вчених-юристів на проблемний 

характер джерел права. Так, свого часу проф. Н. Гредескул підкреслював, що 

«вчення про джерела права не зводяться до вказівки на те, що це форми, в яких 

проявляється так зване позитивне право» (курсив мій. – Є.Є.) [374, c. 180–182]. 
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Така позиція, на наш погляд, заслуговує підтримки, оскільки спрямована на 

встановлення правової визначеності названих категорій та усунення алогічності в 

їх трактуванні й визначення ролі в позитивному праві. Адже не може бути так, 

щоб одна категорія, не спростовуючи таку ж саму за сутністю, але іншу за 

назвою, визначалася різними термінами так, як це в теоретичному сенсі має місце 

стосовно категорій джерела і форми права.  

Те, що поняття «форма права» виконує важливу методологічну функцію, як 

уже зазначалося раніше, переконливо доведено в численних наукових 

дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених [348, с. 374–393; 360, с. 143–161; 

380, с. 45–52; 386, с. 90–97]. Проте її застосування в теоретичному правознавстві, 

нормотворчій і правозастосовній діяльності поки що є проблематичним і не в 

останню чергу цьому сприяло, за висловленням Б. Кістяковського, існуюче 

«методологічне бездоріжжя» [69, c. 388]. Важливо, що «подібне бездоріжжя» (за 

сучасною термінологією – методологічний плюралізм) у юридичній науці можна 

спостерігати і сьогодні. Тому її головним завданням, як правильно вказує проф. 

О. Лейст, є становлення концептуального теоретичного мислення, пошук 

методології правової науки [80, c. 267].  

Як зазначає проф. Л. Петрова, це давня історія, коли в науковому 

правознавстві під терміном «джерело права» «розуміли фактори (матеріальні й 

духовні), які створюють право» [387, c. 61–65]. Звичайно, як такі ці фактори, хай 

якими б вони були впливовими, не створюють право, а лише складають умови, 

що можуть тільки сприяти його появі та функціонуванні в суспільстві. 

Автоматично, без усвідомленої участі в нормотворчому процесі певних суб’єктів: 

народу, територіальних громад на референдумах, уповноважених органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, як підкреслюють 

М. Придворов і В. Трофимов, нічого стосовно утворення права чи окремих його 

норм не відбувається і відбутися не може [98, с. 94].  

Щоб втілити в законах, інших нормативно-правових актах вимоги, скажімо, 

економічних, соціальних, політичних, культурних та інших факторів, потрібна 

усвідомлена і зацікавлена діяльність публічної влади, на яку покладена політична 
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і юридична відповідальність за стан управління і соціально-економічний розвиток 

і стабільність у країні. Крім того, на публічну владу також покладено обов’язок з 

організації та впровадження необхідних і ефективних реформ у відповідних 

сферах суспільства. Передусім це стосується державної влади, оскільки вона 

ініціює й очолює проведення в суспільстві реформ, у тому числі завершення 

перехідного періоду від адміністративно-командної системи управління 

економікою до створення соціально орієнтованої ринкової економіки й водночас 

формування правової, демократичної, соціальної держави. 

Отже, розглядаючи категорію «джерело права», головна увага має бути 

зосереджена на дії внутрішніх і зовнішніх факторів, що зумовлюють зміст права, 

належні йому форму, структуру, межі предмету дії та функціонування 

в суспільстві. Адже те, що існує й відбувається поза правом, безпосередньо або 

опосередковано впливає на його виникнення і формування як системи 

загальнообов’язкових норм (позитивне право), є або може стати його джерелом.  

Тому ще раз підкреслимо, що джерело права, як зовнішній чинник, не стає 

правом автоматично як автоматично не створює його норми. Якби це було 

навпаки, то роль законодавця, як і інших нормотворчих суб’єктів зводилася б до 

ретрансляції вимог таких джерел права та їх обов’язкового письмового 

оформлення в офіційних актах – законах, постановах, указах тощо, що значно 

спростило б функції та місію законодавця. 

Втім, джерела права як суспільно-природні цілісні утворення можна уявити 

лише теоретично, оскільки в кожному окремому випадку йдеться про джерела 

конкретної галузі права (конституційного, цивільного, адміністративного, 

кримінального тощо) або правового інституту (приватної та публічної власності, 

шлюбу і сім’ї); правових норм (процедурно-організаційних, заохочувальних 

тощо), навіть однієї такої норми (заборонної, зобов’язальної, дозвільної).  

Виходячи з аналізу права як системи норм, проф. С. Зівс стверджує, що в 

цьому випадку точніше було б вести мову про джерела норм права, а не про 

джерела права в цілому [355, c. 23]. Такої ж думки дотримується проф. 

Н. Оніщенко [388, с. 17]. Можливо, це й так, однак сутність зазначеної проблеми, 
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на наш погляд, від такого уточнення не змінюється, оскільки йдеться про 

взаємозв’язок цілого і частини, елемента і системи в праві. Аналогічне питання 

постає при розгляді форми права як системного цілого і водночас форми його 

окремих елементів. 

Як писав проф. Є. Трубецькой, у науці права під терміном джерела права 

слід розуміти зовсім не ті причини, які впливають на зміст правових норм, а 

тільки ті причини і сили, які надають відповідним правилам значення правових, 

що таким чином зумовлює обов’язковість до виконання цих правил (норм) [58, 

c. 97]. Тому джерелом права вчений вважав певний суспільно значущий 

авторитет, яким передусім є законодавча влада, яка безпосередньо причетна до 

створення законів, встановлює ті чи інші правові норми, вносить до них 

відповідні зміни, визнає не чинними тощо. Закон, підкреслював учений, має 

обов’язкову силу не тому, що його вміщено в Зводі законів, а тому, що він 

прийнятий законодавчою владою [58, c. 98]. Дещо інша точка зору з цього 

питання висловлена проф. А. Міцкевичем, який джерелом або формою вираження 

правових норм вважав не саму правотворчу дію, а його обов’язкову форму (закон, 

указ, постанову тощо) [389, c. 27]. Частково погоджуючись з наведеними 

позиціями, разом з тим зазначимо, що в окремих випадках законодавчі 

установлення (правові норми) і форма їх вираження збігаються. У зв’язку з цим 

Кримінальний кодекс України може служити вдалим прикладом.  

Розуміння джерела права як юридичної конструкції, що водночас об’єднує 

правотворчість публічної влади та її результати, поділяла переважна більшість 

представників загальної теорії права радянського і сучасного періодів (М. Байтін, 

В. Баранов, В. Горшеньов, О. Зайчук, Н. Пархоменко, А. Піголкін, С. Полєніна, 

М. Цвік, О. Ющик та інші). Так, проф. А. Міцкевич наголошував на тому, що 

«нормативні акти є виразом правотворчої діяльності держави, її органів. Саме в 

цій категорії актів слід шукати той головний «будівельний матеріал», із якого 

складається право» (курсив мій – Є.Є.) [389, c. 14‒15]. Виходячи з цього, вчений 

у понятті нормативного акта головною ознакою вважав правотворче призначення, 

оскільки це акт, що «оформлює встановлення, зміну або скасування правових 
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норм» [389, c. 26]. Поділяючи наведену позицію, що, на нашу думку, правильно 

відображає сутність категорії «нормативно-правовий акт», відзначимо, що 

дослідження цієї проблеми проф. А. Міцкевичем відіграли значну позитивну роль 

у розвитку правової науки і практики нормотворення державних органів. Для 

правознавства вони не втратили свого значення й сьогодні, про що свідчить 

підтримка і використання концептуально-теоретичних ідей вченого в науково-

правовій літературі.  

І все ж у наведених положеннях відображена домінуюча не лише на той час, 

а й сьогодні, правова доктрина позитивізму, яка серед інших, у тому числі 

альтернативних, також домінує і в навчальному процесі, законодавчій і 

правозастосовній практиці. Цьому спонукає і державна правова політика, чітко 

виражена в Конституції України, основних законах інших демократичних держав. 

Бо як тоді сприймати і розуміти положення Основного Закону України, зокрема 

вже згадувану її статтю 19, згідно з якою «правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством» (курсив мій. – Є.Є.), а також 

вимоги частини другої цієї ж статті Конституції, що «органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України» (курсив мій. – Є.Є.).  

Аналогічні за сутністю принципи закріплені в статті 6 Основного Закону, за 

якими «органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України» та в статті 129 ‒ «судді при здійсненні правосуддя незалежні і 

підкоряються лише закону» (курсив мій. – Є.Є.). Отже, діяльність усіх учасників 

правовідносин у той чи інший спосіб жорстко пов’язана зі встановленими 

державною владою правовими нормами та їх системою, яку в теоретичному 

правознавстві прийнято називати позитивним правом.  

У такому разі, в чому ж тоді полягає різниця між законом і правом, 

визнанням верховенства права, якому тільки в останні роки присвячено сотні 
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наукових досліджень? Розв’язання цих проблем, на нашу думку, пов’язано з 

необхідністю зміни нашого ставлення до права, передусім визнання його як 

явища об’єктивного, а не створеного державною владою у формі законів, інших 

юридичних актів, які традиційно називають джерелами або формами права.  

Звичайно, можна було б і далі продовжувати викладати існуючі 

в юридичній літературі погляди щодо «правильності» використання категорій 

«джерела права» і «форма права». Проте розуміння джерела права у формальному 

сенсі дає підстави для висновку про те, що право (позитивне) є «джерелом самого 

себе», оскільки як певна система норм і, навіть окремо правовий звичай, судовий 

прецедент, нормативний акт, складають собою те, що в суспільстві заведено 

називати правом (у теорії – позитивним правом).  

Свого часу проф. Л. Петражицький вважав, що «спроби визначення і взагалі 

вся постановка підлягаючого кваліфікації вчення про законне, звичаєве тощо 

право, як учення про джерела права, не витримує наукової критики і навіть являє 

дивне і ненормальне з елементарно-логічної точки зору. Так звані «джерела 

права»: звичаєве право, законне право тощо, ‒ суть не що інше, як саме право, 

види позитивного права, і дивно їх називати «джерелами права», розмірковувати, 

в якому вони відношенні знаходяться до права» [84, c. 517, 518]. 

З цим не можна не погодитись, оскільки вчений орієнтує на розуміння права 

дещо по-іншому, аніж просто як встановлені державною владою юридичні норми, 

законодавство тощо. На нашу думку, така позиція є важливим теоретичним 

аргументом на користь того, що суто право як об’єктивне суспільне явище є 

джерелом законодавства, судового прецеденту як і інших форм його виразу, а не 

навпаки, коли нормативно-правовий акт, судовий прецедент апріорі декларуються 

як джерело права.  

Такий висновок випливає з необхідності державі, її уповноваженим органам 

влади ухвалювати закони, інші нормативно-правові акти, судові й адміністративні 

рішення на основі права, адекватно виражаючи в них його зміст і вимоги. На 

підтвердження цього можна навести чимало прикладів із сучасної законотворчої 

практики, що прямо або опосередковано закріплює верховенство права, 
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неухильне дотримання якого становить обов’язок всіх органів влади, їх посадових 

осіб, громадян, юридичних осіб тощо. Пріоритет права перед законами, іншими 

юридичними актами, як і самою діяльністю владних інституцій держави, давно 

закріплено або відображено в конституціях демократичних країн світу, в актах 

міжнародних організацій: ООН, ОБСЄ, ЄС, Ради Європи та інших. 

Останнім часом у юридичній літературі спостерігається намагання окремих 

авторів обґрунтувати існування «доктринального права», оскільки, як вважають 

вони, правова наука є безпосереднім джерелом права. Як така ідея доктрини як 

джерела права не нова, висловлювалася вона і раніше, починаючи з перших 

паростків зародження юриспруденції як науки в Стародавньому Римі, ввійшла в 

теорію і практику сучасного періоду, не втративши своєї привабливості й 

інтересу, передусім з боку вчених-юристів. І це не було чимось випадковим в 

історії людства.  

За відомою характеристикою К. Маркса, римське право є настільки 

класичним юридичним відображенням життєвих умов і конфліктів суспільства, в 

якому панує чиста приватна власність, що всі наступні законодавства не могли 

внести до нього ніяких сутнісних покращень [390, c. 412]. У цьому неважко 

впевнитись, аналізуючи витоки цивільного права різних країн світу, його 

існування в сучасному стані. Тому цілком виправданим є те, що сьогодні значна 

увага приділяється з’ясуванню природи правової доктрини, її призначення й 

місця у правовій системі суспільства. Чи є вона тим самим джерелом права у 

формальному смислі якими є нормативно-правові акти, правові звичаї, судові 

прецеденти тощо? Чи вона є чимось додатковим, допоміжним, до чого 

звертаються при застосуванні правових норм на випадок виникнення певної 

проблемної ситуації? І це лише основні питання, які вже тривалий час 

дискутуються в юридичній літературі, коли йдеться про джерела права, але 

обґрунтованої відповіді на які поки немає. 

Правова доктрина виявилася складнішим явищем, ніж здавалося. Не 

випадково в науковій літературі сформулювалися різні підходи до її розуміння, 

визначення сутнісних ознак і зв’язків з іншими суспільними явищами. 
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У сучасності дискутуються питання щодо здійснення доктринальної функції 

нормотворчими органами, бо вважається, що закони, інші нормативно-правові 

акти є результатом пізнання закономірностей соціально-економічної реальності 

[391, c. 53‒54]. Тобто перш ніж прийняти закон, парламент повинен вивчити 

потреби та зацікавленість суспільства в ньому, матеріально-фінансові ресурси 

забезпечення його реалізації, передбачити наслідки дії тощо. 

Проте така функція, на наш погляд, не властива законодавцю й лише 

здається, що так має бути. Законодавець у цьому відношенні користується 

розрахунками, експертними висновками, інформацією спеціальних науково-

дослідних установ, провідних фахівців з питань, що мають бути врегульовані 

законом, тобто для своєї роботи отримує значну комплексну інформацію. Перш 

ніж використати таку інформацію при розробці законопроекту, він повинен 

ретельно проаналізувати весь отриманий матеріал, у тому числі національний і 

зарубіжний досвід, статистику, наукові та експертні оцінки, зробити відповідні 

власні висновки. На такій ґрунтовній основі має здійснюватись ухвалення 

законопроектів, а законодавець – діяти усвідомлено, зі знанням теми правового 

регулювання, враховуючи надані йому пропозиції, правову доктрину з цих 

питань.  

У зв’язку з цим А. Васильєв слушно підкреслює, що пізнання сутності і 

призначення правової доктрини – це шлях до відгадки таємниці походження та 

функціонування правових систем, тих духовних засад, на яких ґрунтується 

правопорядок, тих доль, що чекають право в новому глобальному світі: чи є у 

права відповідь на глобалізацію, чи збереже воно свою соціальну цінність для 

майбутніх поколінь [392, c. 9]. Ця тема заслуговує ґрунтовного вивчення й тому, 

що правова доктрина, як наголошує проф. В. Сирих, є певним соціально-

культурологічним проектом розвитку як усієї правової системи суспільства, так і 

її окремих структурних частин, а головне в такому проекті – це створення 

ідеальної перспективної моделі цієї системи [393, c. 45‒53]. 

Як така ідея доктринального права є привабливою, розширює межі 

наукового осмислення права, водночас далеко не все в ній доказово і 
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беззаперечно. Ще на початку ХХ століття проф. Ю. Гамбаров не без підстав 

зазначав, що вважати доктрину (науку) самостійним джерелом права, чи 

складовою звичаєвого і законодавчого права, ‒ питання надзвичайно суперечливе 

і в правознавстві поки що залишається нез’ясованим [394, с. 1520].  

Це питання не менш дискусійним є і сьогодні, а його вирішення, на думку 

проф. С. Бошно, тобто визнання доктрини (науки) самостійною формою права, 

прямо залежить від підходу до розуміння права [377, c. 288]. У зв’язку з цим 

Л. Петражицький зазначав, що імпульсивна фантазія створює не тільки різні 

якості та властивості для предметів і явищ, яким у мові відповідають різні 

прикметники, й різні реально не існуючі величини інших категорій [85, c. 39]. 

У сучасній юриспруденції, особливо на її пострадянському просторі, таку 

«імпульсивну фантазію» можна спостерігати не лише в дослідженнях 

теоретичних проблем права і держави. Не менше вона виявляється в юридичній 

практиці, зокрема в законотворчій і правозастосовній діяльності, що негативно 

впливає на якість законодавчих актів і встановлення істини під час прийняття 

судових та інших рішень органами публічної влади і місцевого самоврядування. 

Тому так важливо проаналізувати існуючі в юридичній літературі позиції 

вчених з цієї проблеми, з’ясувати в ній вирішальне – чим правова доктрина є для 

права. Наголошуючи на її важливій ролі, М. Придворов і Р. Пузіков досить 

категорично стверджують, що правова доктрина є безспірним джерелом права; 

поряд з іншими джерелами, виникнення права з цього джерела, є право науки або, 

іншими словами, право юристів, оскільки воно виникає з діяльності юристів  

[296, c. 216]. Свого часу цю думку висловив німецький вчений-юрист, один із 

засновників історичної школи права Г. Пухта. «Наука, ‒ писав він, ‒ є третім 

джерелом права поряд із двома першими (національний дух народу і 

законодавство. – Є.Є.) законного і звичаєвого права; право, що виникає з цього 

джерела, є право науки, або, ішими словами, право юристів, оскільки воно 

виникає з діяльності юристів [5, c. 281‒282]. Цікава позиція, але при всій 

авторитетності та значенні науки, у тому числі юридичної, вирішальна роль у 

виникненні права належить не їй і не юристам, а зовсім іншим, зокрема 
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природним і суспільним факторам, середовищу з якого в суспільстві з’являється 

право.  

Сприйняття правової науки (доктрини) як джерела права, навіть третім за 

значенням, насправді є визнанням тих її досягнень, що використовуються в 

законотворчості та правозастосуванні (зокрема при здійсненні правосуддя як 

обґрунтованих висновків щодо застосування правових норм у конкретній справі). 

Разом з тим у рішеннях судів загальної юрисдикції містяться посилання лише на 

норми законів, їх статті, частини, а не на наукові праці чи позиції науковців, хоча 

останні можуть бути використані (і використовуються) під час розгляду справи та 

ухвалення судом рішення, проти чого навряд чи будуть заперечення.  

У судовій практиці достатньо прикладів, які свідчать про звернення органів 

державної влади до наукових установ і авторитетних учених-юристів з проханням 

надати експертний висновок, фахову консультацію з тієї чи іншої проблеми права. 

Така практика є усталеною в діяльності органу конституційної юрисдикції та 

Верховного Суду України. Яскравим прикладом у цьому є надання вченими-

юристами висновків щодо конституційності застосування в Україні смертної 

кари, про строки перебування на посту Президента України та інші. 

Сформульовані в таких наукових висновках позиції для органів державної влади 

не є обов’язковими, а відповідальність за їх застосування несе той, хто ухвалює 

рішення (суд, інший державний орган). Це лише підтверджує рекомендаційний 

характер правової доктрини, її субсидіарну роль у вирішенні практичних питань в 

юридичному процесі.  

Водночас Г. Пухта, мабуть, не випадково звертав увагу на те, що наукові 

положення не засновуються на зовнішньому авторитеті, але мають силу 

настільки, наскільки випливають з внутрішньою необхідністю з принципів 

існуючого права і тому мають таке ж значення, яке належить положенням, що 

містяться у народному переконанні або законах [5, c. 283]. По суті ж ідеться про 

джерела права як чинники його виникнення (загальна воля народу, природні, 

соціально-економічні, політичні та інші фактори), а не просто про джерела в 

юридичному сенсі, тобто форми об’єктивації права. У цьому контексті 
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А. Васильєв застерігає від того, що правова доктрина як джерело права приховує 

в собі небезпеку для правопорядку, а її невизначеність може стати причиною 

різного вирішення однакових, типових випадків, тобто внесення плутанини, 

нерівності в соціальний порядок [392, c. 47].  

Проф. І. Перетерський, характеризуючи цивільне право, вказував, що в 

ньому будь-яке визначення наповнене небезпекою, бо ж мало випадків, коли воно 

не може бути спростоване [394, c. 68]. Це твердження можна застосувати до всіх 

інших галузей правознавства, проте щонайменше воно властиве для 

кримінального права. І це при тому, що в юриспруденції наука цивільного права 

має чи не найдовшу і найбагатшу історію, протягом якої була сформована 

найбільш розвинена і досконала система правових понять, які й сьогодні не 

втратили своєї актуальності і як джерела правових знань використовуються в 

законотворчості, роботах із систематизації норм приватного і публічного права, а 

також у правозастосовній діяльності.  

Однак наведена вище теза М. Придворова і Р. Пузікова, на нашу думку, не 

позбавлена перебільшень і, щонайменше, романтизму, що також є характерним й 

для інших авторів, які займаються дослідженням проблеми правової доктрини як 

джерела права. З їх висновком не можна погодитись, оскільки несвідомо 

закладені в ньому суперечності руйнують позицію вчених щодо визначення 

правової доктрини як беззаперечного джерела права. По-перше, «право науки», 

«доктринальне право» і «право юристів» (термін введений ще римськими 

юристами) є те, що вкладається ними в поняття «джерело права». І якщо 

дотримуватися логіки міркування авторів, то виходить, що джерело права в 

такому разі є саме право, зокрема доктринальне право. По-друге, вчені, на нашу 

думку, правильно зазначають, що роль доктрини як джерела права виявляється в 

тому, що саме вона створює словник юридичних (правових) понять, які 

використовує законодавець; містить закономірності, за допомогою яких 

законодавець знаходить право, закріплює його в законах і тлумачить нормативно-

правові акти. У вказаних процесах доктрина здійснює вплив, передусім на самого 

законодавця [296, c. 215, 261], його свідомість і волю.  
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Однак те, що законодавець знаходить право, закріплює його в законах та 

інших формах, свідчить про об’єктивність права, його функціональну 

самостійність. Тобто вчені інтуїтивно, але цілком логічно підходять до визнання 

цієї природи права, що вже важливо. Ще важливішим має бути перехід з 

інтуїтивного рівня на глибоке теоретичне усвідомлення об’єктивності права всіма 

суб’єктами правових відносин, перешкоджаючи таким чином проникненню в 

законодавчу матерію волюнтаризму та свавілля. Право в такому значенні є 

явищем непорушним, його можна не сприймати, проти нього можливі будь-які 

вчинки, але і в подібних ситуаціях воно існує і функціонує, впливає на свідомість 

і мотивацію тих чи інших суб’єктів суспільних відносин.  

Крім того, позиція М. Придворова і Р. Пузікова потребує й деяких інших 

уточнень, оскільки окремі їхні думки викладені надто декларативно, не 

позбавлені емоційності й патетики стосовно визначення доктрини джерелом 

права. Але перш ніж з’ясувати ці аспекти проблеми, необхідно дослідити сутність 

і значення самого терміна «доктрина» та його вживання в правовій науці та 

нормотворчій практиці державних органів. Тобто йдеться не лише про суто 

теоретичні аспекти категорії доктрини, а й її прикладне спрямування.  

Як вказує проф. В. Мозолін, певна хаотичність розвитку законодавства в 

першу чергу пов’язана з тим, що, на відміну від загальноприйнятої практики, 

у нас часто не розробка доктрини передує прийняттю закону, а навпаки, на основі 

ухваленого закону формулюється його доктрина. У будь-якому разі повинен 

настати період солідного, серйозного осмислення вже сформованих правових 

інститутів і вкрай обережного ставлення до прийняття нового закону [395, c. 88]. 

Аналогічної, по суті, точки зору дотримуються й інші правознавці, тим самим 

підтверджуючи важливість доктрини в розвитку юридичної науки, законодавчої 

та правозастосовної практики, і, взагалі, для формування права і його реалізації в 

суспільстві [210, c. 3‒5; 370, c. 37‒39].  

У довідкових та інших виданнях міститься чимало визначень поняття 

«доктрина». Зокрема, «доктрина» (лат. doctrina – це вчення), систематизоване 

вчення (філософське, політичне, ідеологічне), узгоджена концепція, сукупність 
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принципів. Термін «доктрина», на відміну від майже синонімічних йому за 

змістом понять «учення», «концепція», «теорія», також зустрічається в позначенні 

схоластичних поглядів і догматизму, від яких походять поширені в суспільстві 

висловлювання: «доктринер», «доктринерський», «доктринерство», хто 

педантично захищає або дотримується застарілої, відірваної від реального життя 

доктрини [396, c. 581].  

У теології, яка принципово «замкнула» свої горизонти через механізми 

догматизації, відповідно – свої догми, термін «концепція» замінено близьким 

йому терміном «доктрина» (лат. docere – учити, doctrina – вчення, наприклад, 

доктрина гріхопадіння) [27, c. 505]. Часто доктрина сприймається як авторське 

вчення, сукупність принципів, система теоретичних положень про те чи інше 

явище, система поглядів певного вченого, мислителя [397, с. 254]. Мало чим, по 

суті, відрізняється поняття, яке дано в інших вітчизняних і зарубіжних науково-

мовних, філософських і логічних словниках.  

Указаніі та інші мовні словники, містять лише вихідні дані щодо змісту та 

значення найбільш загальновживаних слів і термінів, що викликає потребу 

подальшого їх з’ясування з метою вивчення явищ, що ці слова і терміни 

відображають. Це також стосується і правової доктрини, чимало визначень якої 

дано вченими-юристами, але всі вони можуть бути зведені до розуміння її як 

сукупності (системи) знань, ідей, принципів, теорій, понять стосовно права і 

похідних від нього явищ.  

Термін «доктрина» у науковій літературі часто використовується не за 

призначенням, іноді ним позначають будь-яку теоретичну позицію щодо права. 

На відміну від такого розуміння французький вчений Р. Давид зазначає, що 

правова доктрина являє собою спеціальні наукові праці у сфері права і 

з конкретних питань [398, с. 190]. Близька до цієї точка зору позиція проф. 

Н. Граната, який, наголошуючи на дієвості доктринальних висновків, під 

доктриною, як джерелом права розумів правову науку (теорії, концепції, ідеї), яку 

в усіх без винятку випадках використовують в правотворчому і 

правозастосовному процесах; отже доктрина насправді є результатом наукових 
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досліджень [399, с. 12].  

На думку проф. С. Бошно, такий підхід до розуміння поняття доктрини є 

неповним, оскільки спрощує цей феномен. По-перше, сприйняття результатів 

науково-правових досліджень правотворчими органами, як наголошує вчена, є 

далеким від реальності. Швидше за все можна стверджувати про достатньо 

скромний вплив юридичної науки на правотворчість і правозастосування. По-

друге, результати науки як такі, втілені в працях учених, ще не становлять 

доктрини: з одного боку, їх суспільна цінність істотно відрізняється від праці до 

праці, у зв’язку з чим унеможливлюється їх ототожнення; з іншого – існують 

цінні праці, які не мають безпосереднього прикладного значення, а розвивають 

методологію, створюють фундамент юридичної свідомості [377, с. 275]. У зв’язку 

з цим, як слушно наголошує проф. С. Максимов, «будь-яка доктрина 

(позитивного права) виражає певну концепцію праворозуміння (курсив мій. – Є.Є.), 

те чи інше загальне поняття права [400, c. 69].  

Із наведених трактувань терміна «доктрина» можна дійти висновку, по-

перше, що доктрина не є таким беззаперечним джерелом права ні 

в матеріальному, ні тим більше в юридичному сенсі (формою права). 

У теоретичній юриспруденції навряд чи знайдеться дослідження, положення 

якого не були б спірними та не піддавалися б сумнівам. Тому не слід 

стверджувати про істинність і достовірність їх результатів, яскравим свідченням 

чого є триваючі дискусії, зокрема стосовно праворозуміння, поняття 

конституційного ладу, незалежності правосуддя, поділу державної влади, 

організації місцевого самоврядування, застосування смертної кари, як і щодо 

інших актуальних проблем юридичної науки, що становлять загальносуспільний 

інтерес.  

Водночас із наукових досягнень і розробок у сфері права обираються 

найбільш обґрунтовані і соціально значущі доктрини, що відповідають нагальним 

потребам розвитку особистості, суспільства і держави. Проте, як підкреслює 

проф. С. Бошно, відсутність визначеності в реалізації доктринальних положень 

ускладнює, а іноді унеможливлює юридичне співробітництво між різними 
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державами [377, с. 273‒274].  

Часто певна правова доктрина втілюється в концепціях законопроектів, 

загальнодержавних і регіональних програмах соціально-економічного розвитку, 

захисту екології, охорони пам’ятників культури, заповідних зон тощо. З однієї й 

тієї ж теми правового регулювання доктриною може бути запропоновано кілька 

концепцій, у тому числі й альтернативних, а то і взаємовиключних. У таких 

ситуаціях, як пише проф. В. Баранов, завжди постає питання, як підготувати 

обґрунтовану, ефективну концепцію, коли в якості пізнавальних засобів під час її 

обговорення застосовуються численні характеристики та оцінки, які не 

відповідають сутності концепції [401, c. 84]. У цьому, на думку вченого, криється 

одна з причин того, що заклики до поглибленої та послідовної організації 

концептуального знання обертаються свого роду закляттями, а методологічні 

рекомендації в більшості випадків зводяться до побажань або намірів, втрачаючи 

при цьому найголовніше – справжнє обґрунтування можливості реалізації тієї чи 

іншої загальної або окремої рекомендації та пропозиції. Розроблені з однієї й тієї 

ж теми концепції, навіть на державне замовлення, нерідко суперечливі або є 

взаємовиключними, виявляються нереалістичними і тому не можуть бути 

здійснені. 

Концепція (лат. conceptio – розуміння, єдиний замисел, провідна думка) – 

система поглядів, що виражає певний спосіб бачення («точку зору»), розуміння 

тих чи інших предметів, явищ, процесів і яка презентує провідну ідею або/і 

конструктивний принцип. На основі такої ідеї, принципу реалізується певний 

замисел у тій чи іншій сфері життєдіяльності суспільства і держави лише як 

окремий вияв доктрини, що свідчить про існування достатньо суперечливих і 

неоднозначно вирішуваних в теорії права питань.  

Тому концепція, на відміну від правової доктрини, як вважає 

проф. В. Баранов, є більш багатим за змістом та ширшим за обсягом поняттям, 

оскільки містить у собі не тільки наукові погляди, теоретичні положення, що 

передусім притаманні доктрині, а й намічає завдання, цілі, засоби та етапи 

практичної реалізації цієї концепції. Доктрина може бути покладена в основу 
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концепції, скласти її «наукове ядро», яке завжди в концепції набирає інших, 

прикладних компонентів [401, c. 101, 102].  

Частково з такою позицією можна погодитись, проте вбачається, що учений 

ототожнює концепцію, розроблену і запропоновану правовою наукою, з 

концепцією, затвердженою державною владою. Остання дійсно спрямована на 

вирішення практичних завдань, досягнення суто прагматичних цілей, тому її 

реалізація обмежена певним терміном, наприклад, як це було з Концепцією 

судової реформи 2010 року, реальне здійснення якої розпочалося прийняттям 

07 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Наукова ж 

концепція часом не обмежена, завдання в ній лише проектуються і не є 

обов’язковими для дотримання тощо. Така концепція не дуже відрізняється від 

правової доктрини, а тому її існування в науці може тривати століттями, як, 

скажімо, це сталося з доктринами народного суверенітету, поділу державної 

влади на законодавчу, виконавчу та судову, пріоритету прав і свобод людини 

тощо.  

Доктрина, незалежно від її наукової належності (природних чи точних 

наук), не містить закономірностей права, як це вважають деякі вчені-правознавці 

[296, c. 226; 402, c. 177], оскільки закономірності об’єктивні і, як відомо, не 

залежать від наукових чи інших суб’єктивних уявлень. Юридична наука, як 

соціальний інститут, здійснює пізнання закономірностей права, пояснює механізм 

їх дії, вимоги тощо, на основі чого наука розробляє відповідні рекомендації, 

проекти, програми, концепції, моделі тощо, зокрема на замовлення державних 

органів, установ, організацій та органів місцевого самоврядування. Це можуть 

бути замовлення на розробку законопроектів з будь-яких питань, які віднесені до 

повноважень суб’єктів законодавчої ініціативи, зокрема з питань національної 

безпеки, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики держави, 

посилення гарантій здійснення та захисту прав і свобод громадян, реформування 

системи правосуддя, правового регулювання економічних, фінансово-бюджетних, 

цивільних, трудових та інших суспільних відносин.  

Крім того, в підході до визначення доктрини як джерела права, авторам все 
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ж не вдалось уникнути суперечностей у головному  в розумінні права. 

Декларуючи тезу про те, що в правовій державі, у тому числі й в судовій 

діяльності, владарює не закон, а саме право, а з іншого боку, вільно трактуючи 

роль правової доктрини і визнаючи її як «право науки», «право юристів», 

М. Придворов і Р. Пузіков, по суті, дезавуюють пріоритет права перед законом, 

дотримуючись тим самим поширених у науковій літературі поглядів на роль 

держави як творця права. 

Яскравим прикладом «права науки» чи «права юристів» є позиції вчених-

правознавців ‒ представників наукових шкіл цивільного та господарського права 

відносно концепцій і проектів Цивільного і Господарського кодексів України, а 

також відповідних процесуальних кодексів. Дискусії вчених були надто 

емоційними і в цьому плані не толерантними щодо аргументів, а цивілісти 

відкидали навіть  ідею існування господарського права як таку[403, c. 177].  

Уже з цієї причини так зване доктринальне право не є і не може бути тим, 

що регулює суспільні відносини, визначає права, обов’язки, відповідальність їх 

суб’єктів. Навіть не можна уявити функціонування «доктринального права» як 

певної, чітко визначеної і гарантованої до виконання системи юридичних норм. 

Бо тоді подібне можна було б сприймати таким чином, що реалізація наукових 

розробок чи висновків потребує забезпечення застосування примусового 

державного механізму, аналогічно тому, як це в окремих випадках відбувається 

при здійсненні правових норм.  

Але якщо для останніх це є нормальним, то для науки, як наголошує проф. 

В. Сирих, було б аномалією [60, c. 1520]. Досвід країн пострадянського простору 

красномовно засвідчив неприпустимість втручання публічної влади в правову 

науку, повернення її до адміністративно-командного режиму. У такому значенні 

доктрина дійсно є важливим джерелом права, що, на нашу думку, обґрунтовано 

доведено в науковій літературі. Так, проф. С. Бошно зазначає, що для доктрини 

принципове значення має її дієвість, визнання, авторитетність, широта 

розповсюдження та впливу на суспільні відносини, які дають підстави цьому 

явищу претендувати на самодостатність. Цей феномен має можливості 
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реалізовуватися самостійно, незалежно від механізму державного примусу 

[377, с. 276]. З такими міркуваннями не можна не погодитись, оскільки в них 

відображено значення правової науки для розвитку суспільства і держави.  

Разом з тим, якщо вже й вести мову про системність правової науки, то їй, 

на відміну від права, законодавства, притаманна зовсім інша системність, 

у структурі якої водночас співіснують різноманітні, у тому числі взаємовиключні, 

альтернативні ідеї, учення, теорії, методологічні установки тощо. Такий стан 

у юридичній науці, як і в будь-якій іншій галузі науки, є нормальним. Навпаки, 

було б дивно спостерігати наявність повної узгодженості та єдності наукових 

позицій учених, відсутність дискусійних проблем. Подібне може бути лише 

примусово нав’язане через пануючу в державі політичну ідеологію і режим, 

засобами яких наука підпадає під контроль і пряму залежність від офіційної 

позиції державної влади тощо, як це відбувалося в Україні за часів радянського 

періоду, коли юридична наука була підпорядкована служінню «справі партії», 

«диктатурі пролетаріату» і «народовладдю», а природне право, правова держава, 

генетика, кібернетика тощо визнавалися буржуазними «псевдонауками».  

Узгодженість, несуперечливість і системна єдність правових норм – 

природна властивість законодавств, є необхідною умовою їх функціонування як 

офіційно-владних регуляторів суспільних відносин. Хоча сьогодні це далеко не 

повною мірою є характерним для чинного законодавства України, проте тільки в 

стані узгодженості та системності воно, як показує практика його застосування, 

може забезпечити ефективне, нормальне регулювання суспільних відносин 

[56, c. 15‒24]. Щодо цього, то правова доктрина, як зазначає Н. Мішина, є одним 

із досить важливих чинників розвитку законодавства, який у взаємодії з іншими 

зумовлює потребу у його удосконаленні, розробці нових моделей правової 

поведінки суб’єктів тощо [404, с. 234]. У такий спосіб правова доктрина здійснює 

науково-професійний вплив на виклад змісту нормативно-правових актів, 

визначення їхньої структури, формулювання термінів, завдань і цілей правового 

регулювання тощо.  

Якщо вести мову про доктрину як форму права, що утворює так зване 
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доктринальне право, то нею слід було б вважати науково-практичні коментарі до 

кодексів, законів, окремих правових норм, статей тощо. Крім того, до цього 

можна було б віднести сформульовані в тематичних дослідженнях (дисертаціях, 

монографіях, наукових статтях) пропозиції та висновки з актуальних теоретико-

прикладних питань щодо функціонуючого законодавства, окремих його галузей 

та інститутів, визначення юридичних дефініцій, особливо рекомендації щодо 

удосконалення правового механізму регулювання конкретної сфери суспільних 

відносин тощо. Використання такого наукового доробку у державотворенні, 

законодавчій та правозастосовній діяльності значною мірою залежить від 

обґрунтованості й доцільності їх упровадження, за умови, що для цього у держави 

є необхідні фінансово-матеріальні ресурси та сприятлива соціально-економічна, 

політична та міжнародна ситуація.  

Правова доктрина в цьому сенсі дає знання про закономірності права, які у 

разі їх істинності використовуються в державному будівництві, законодавчій та 

правозастосовній діяльності фізичних і юридичних осіб. При цьому далеко не 

останню роль відіграє авторитет правової науки, який значною мірою залежить 

від того, наскільки сама наука здатна виконувати свої функції соціального 

інституту і бути здатною реагувати на виклики часу в суспільстві і державі.  

 

 

4.2 Співвідношення понять «форма права»,  

      «джерело права»  і «структура права»  

 

У 70–80-х роках минулого століття в дослідженнях права і держави почали 

інтенсивно застосувати методи системного аналізу, а системна методологія 

одержала визнання однієї з найефективніших у пізнанні природних і суспільних 

явищ [98, с. 111‒125; 405, с. 950‒951; 406, c. 8; 407, с. 35‒38]. Присвячені її 

розробці в загальнонауковому та філософському контексті праці А. Авер’янова, 

В. Агудова, І. Блауберга, Д. Жиліна, О. Зелькіної, Р. Зобова, В. Кузьміна, 

В. Могилевського, В. Садовського, В. Свідерського, В. Тюхтіна, Е. Юдіна та 
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інших учених сприяли істотному вдосконаленню методологічної основи 

юридичної науки, розвитку нових підходів і напрямів у дослідженні державно-

правових явищ. Сформульовані ними концептуально ідеї дослідження будь-яких 

явищ як складних системних об’єктів використовуються в пізнанні права і 

держави. Філософсько-теоретичні напрацювання системного аналізу категорій 

«форми», «структури» та «елемента» мають особливе значення для вирішення 

питання щодо визначення їх сутності, функцій і взаємозв’язків. 

Водночас застосування системної методології потребує певної адаптації до 

предмета юридичної науки, урахування об’єктивних якостей права. Звичайно, 

системний метод як такий по собі не дає відповіді на існуючі проблемні питання 

теорії форми і структури права, як і безпосередньо не вирішує інших завдань 

правової науки. Утім його осмислене застосування в дослідженні правової 

матерії, як показує досвід, може мати значний науковий ефект і життєво-

практичну цінність для суспільства. У зв’язку з цим В. Могилевський слушно 

наголошує на тому, що системний підхід значущий не тільки своєю 

масштабністю, він «адекватний інструментарію конкретного вивчення систем 

будь-якого рівня складності, від суто прагматичних, технічних до планетарних, 

віднесених до природи, суспільства, духовного світу» [408, c. 220].  

Разом з тим не варто абсолютизувати системний підхід, бо він сам є 

«неоднозначний, оскільки виступає неоднаково на різних рівнях абстрагування 

від дійсності. Його, на думку І. Блауберга, можна розглядати як спосіб 

теоретичного спрощення складного об’єкта дослідження, як абстрактно-

теоретичний «каркас» для конкретно-практичного вивчення такого об’єкта, як 

спосіб мислення, характерний для даного дослідника» [409, c. 182‒183]. Не буде 

перебільшенням й те, що творче і логічно-послідовне його застосування, по суті, 

надає дослідженням теоретичних проблем права інноваційного характеру. 

Зокрема у правознавстві, як підкреслює проф. О. Гаврилов, структурно-

функціональний (системний) аналіз покликаний розкрити, проаналізувати 

активний, функціональний аспект складних соціальних систем, вивчити і 

змоделювати сам процес функціонування досліджуваних систем [410, с. 21‒22]. 
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Звичайно, не завжди запропоновані розробниками системної методології 

ідеї та поняття в правознавстві сприймаються адекватно, а то й досить критично. 

У зв’язку з цим Т. Тарахонич не без підстав зазначає, що «для системного підходу 

характерною є певна суперечливість, з одного боку, зрозуміти ціле можна, 

проаналізувавши його складові, останні – з погляду цілого, а з другого – 

неможливо зрозуміти ціле достатньою мірою навіть за допомогою 

найдосконалішого аналізу частин та їх взаємодії. Розв’язання цього парадоксу – 

необхідність аналізу частини як самостійної одиниці» [411, с. 150].  

До того ж не можна визнати переконливою критику російським вченим 

Д. Керімовим позицій деяких авторів системної методології щодо інтерпретації 

ними категорій форми, структури, змісту стосовно права. Крім того, що не менш 

важливо, вчений вважає бездоказовими й сумнівними розуміння ними 

традиційних уявлень щодо категорій внутрішньої та зовнішньої форм, їх 

несумісності із загальним і методологічно єдиним визначенням поняття «форма», 

про що йтиметься далі.  

Такими сприймаються ідеї і висновки В. Тюхтіна, на думку якого, 

звернення до сучасної марксистської філософської літератури демонструє, на 

жаль, що матеріалістичне осмислення категорії «форма» багатьма авторами 

проведено не до кінця, вони зупинилися на півшляху. З одного боку, форму 

визначають як спосіб існування й вираження змісту, що відповідає матеріалу 

науки і практики, а з іншого – до цього положення водночас додають те, що 

«форма є організація, структура змісту». Таке її розуміння, як вважає вчений, 

суперечить частині змісту, де форма трактується як спосіб існування і вираження 

даного змісту [412, c. 186‒167].  

Зазначена суперечність, підкреслює він, полягає в неправильному 

ототожнені складу (сукупності елементів) об’єкта з його змістом. У разі, якщо 

«організація» і «структура» будуть включені до поняття «форма», то тим самим 

істотно збіднюється категорія змісту. У результаті такий підхід призводить якщо 

не до примату форми над змістом, то до стирання різниці між ними 

[412, c. 187‒188]. Проте насправді, як наголошує автор, категорією «зміст» 
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охоплюється не лише склад досліджуваного явища, а й упорядкованість його 

компонентів, частин (підсистем), що також притаманно і для його форми. Тому, 

«якщо із категорії «зміст» виключити таку його ознаку, як упорядкованість 

(організація, структура), то це означало б, що ми, по суті справи, виймаємо з неї 

«душу», її головний момент, тобто фактично ліквідуємо цю категорію» 

[412, c. 187‒188].  

У цьому, як здається, полягає чи не найважливіше, адже всі названі 

категорії: зміст, форма, структура, елемент, склад, організація, як інші пізнавальні 

категорії, мають посісти природно належні їм місця в системі науково-правових 

понять. Таким чином, маючи різну сутність, ці категорії не підмінюють одна 

одну, є словесно неоднаковими за виразом термінами, але останні є тотожними за 

змістом, зокрема поняття «внутрішня форма права» і «структура права».  

Проте, як вважає Д. Керімов, навпаки, при збагаченні категорії змісту за 

рахунок включення в нього організації та структури, категорія форми не лише 

значно збіднюється, або і зовсім «вихолощується»; «душею» змісту є склад 

(субстанція), і аж ніяк не те, що його структурно організовує. При цьому автор 

зауважує, що в міркуваннях В. Тюхтіна, зрештою як у багатьох інших філософів, 

зникає одне важливе положення: внутрішня структура тому й називається 

«внутрішньою», що вона рефлексована у середину самої себе, тобто в свій зміст, 

зливається з ним і тим самим створює щось цілісне. Ігнорування цієї обставини і 

призводить до плутанини, коли виявляється, нібито форма (структура) зумовлює 

зміст [274, c. 181].  

Однак наведені критичні зауваження вченого, на нашу думку, є не настільки 

аргументованими, щоб з ними можна було беззаперечно погодитись, як і з його 

висновком щодо функції, місця й методологічної ролі категорії структури у 

з’ясуванні змісту і форми в праві. До того ж невідомо, куди зникла «внутрішня 

форма» і що автор розуміє під запровадженим ним терміном «внутрішня 

структура». Виходячи з ролі й змісту поняття внутрішня структура права, то за 

змістом вона  є тотожною категорії «внутрішня форма».  

У теоретичному сенсі наведене дає підстави стверджувати, що формі 
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об’єкта, зокрема формі права, також властива впорядкованість, тобто організація, 

структура [413, с. 9‒11], як це об’єктивно притаманно змісту права. У такому 

контексті яскравим прикладом є тривалий час обговорювана в правовій науці 

проблема співвідношення системи права і системи законодавства як 

співвідношення змісту і форми в праві. Виходячи з цієї ідеї вчені-юристи не без 

підстав вважають, що «система права» і «система законодавства» є 

однопорядковими, але не тотожними, виражають відповідно структуру змісту і 

структуру форми позитивного права. Структура системи права (зміст права) 

істотно впливає на структуру законодавства (форму права). Причому, якщо першу 

визначають об’єктивною категорією, то другу – суб’єктивною або суб’єктивно-

об’єктивною [369, c. 23].  

Втім, очевидним є те, що в методологічному плані такий підхід, про що 

частково вже згадувалося раніше, є не зовсім точним, оскільки, по-перше, надто 

спрощується співвідношення змісту права і його форми, а по-друге, назавжди 

«консервується» неподолана суперечність між формою і змістом права. У такому 

разі між ними не може бути діалектичної єдності та взаємодії, про що так охоче 

стверджується в науковій літературі. Адже в реальній дійсності не може бути так, 

що одна сторона права є об’єктивною, інша, органічно (діалектично) з нею 

пов’язана, ‒ суб’єктивною.  

Навколо цього, як відомо, впродовж тривалого часу точиться теоретична 

дискусія, учасники якої все ще перебувають у стані визначення критеріїв 

відмінності системи права і системи законодавства [337, c. 33‒40]. Причиною 

такого стану, на наш погляд, значною мірою є недостатня послідовність 

у використанні сучасної методології дослідження проблем права. У зв’язку з цим, 

повертаючись до системного аналізу, зазначимо, що до згадуваних поглядів 

В. Тюхтіна досить близька точка зору інших учених.  

Так, розглядаючи традиційне розуміння категорій «внутрішня» і «зовнішня» 

форми, В. Агудов указує на їх діалектичну протилежність, а не відмінність видів 

одного й того ж поняття форми. Внутрішня форма, як зазначає він, діалектично 

співвідноситься зі складом об’єкту, а зовнішня форма утворює діалектичну пару 
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зі змістом [414, c. 69‒70; 415, с. 6‒19]. Здавалося б, що все в наведених судженнях 

є логічним, належно обґрунтованим.  

Однак, заперечуючи проти цього, Д. Керімов наголошує, що такий висновок 

непереконливий, оскільки не розкриває відмінностей у розумінні категорій змісту 

і складу, не пояснює, чому, власне, структура співвідноситься зі складом, а не зі 

змістом, адже зовнішня форма і структура оформлюють і зміст, і склад (тобто 

субстанцію) [274, c. 187‒188]. Така позиція вченого, як і його пояснення функцій 

зовнішньої форми і структури, які, вважає він, водночас «оформлюють і зміст, і 

склад», призводить до плутанини в розумінні правових категорій, яку в 

юриспруденції досі так і не подолано. Природно виникає питання, чому так 

відбувається, адже правова наука постійно оновлюється та саморозвивається, 

зокрема – оновлюється зміст її категорій і понять.  

Невідомо, з яких мотивів не сприймається зазначене розуміння і 

розмежування категорій форми, структури, організації тощо, на що звертали увагу 

розробники системної методології. При цьому наголошується на вже 

непрацюючих поняттях права та методах їх дослідження, хоча й у цьому разі 

його дослідники «ніби застосовують системний підхід». Так, у юридичній 

літературі висвітлюються як парні правові категорії «елемент – структура»: 

гіпотеза, диспозиція, санкція – елементи структури правової норми; правовий 

інститут – елемент підгалузі, галузі права; галузі – елементи системи права; 

нормативно-правовий припис – елемент структури нормативно-правового акта та 

системи законодавства; інститут, підгалузь законодавства – елементи галузі 

законодавства, галузі – елементи системи законодавства.  

Отже, логічно вибудовується понятійний ряд: зміст – форма, структура – 

елемент – система, у якому кожна з наведених категорій виконує властиву тільки 

їй функцію, посідає в ньому належне місце. Тобто в такому контексті за логікою 

все має бути вибудовано в тому порядку, який об’єктивно притаманний явищам 

природи, суспільства, права, держави в дійсності.  

Щодо сутності й співвідношення категорій внутрішньої і зовнішньої форм, 

структури і змісту, то з позицій системної методології є можливість уточнити їх 
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значення, як і зміст інших категорій, що застосовуються в теоретичній 

юриспруденції. З’ясовано, що категорії «внутрішня форма» і «структура» за 

змістом є тотожними, оскільки відображають в праві одне й те саме – будову 

права, зв’язки між його елементами, а не спосіб існування, вираження, 

об’єктивації правових норм; отже, в такому розумінні втрачається будь-яке 

наукове і практичне значення у використанні її поряд із категорією «структура 

права».  

Іншими словами, наголошується на необхідності впорядкування понятійної 

системи правової науки, приведення до логічного порядку її складових. Тому, 

коли йдеться про структуру права, то потрібно і вести мову саме про структуру, 

зокрема, з чого складається право, з яких елементів і в який спосіб вони 

інтегруються в структурно зв’язані нормативні підрозділи системи в цілому, а не 

підміняти чи ототожнювати цю категорію іншим поняттям, що має не тільки іншу 

назву, – «внутрішня форма», а головне – зовсім інше функціональне призначення.  

Таким чином, терміни «внутрішня форма» і «зовнішня форма» права за 

своєю сутністю повинні відповідати поняттю «форма», тобто в характеристиці 

права вони мають означати способи існування, вираження та об’єктивації права, 

а не різні за змістом його якості чи сторони. Адже з методологічної точки зору 

має бути єдине загальне поняття форми права, на що на початку 80-х років 

ХХ століття вказував проф. С. Алексєєв, яке, на його думку, охоплювало б і 

внутрішню, і зовнішню форми [44, c. 81; 66, с. 311‒319].  

Поділяючи це прагнення, зазначимо, що інтегрувати названі поняття стає 

можливим, якщо вони співпадають в реальній дійсності за ознаками і 

призначенням, тому ідеться про уніфікацію термінології. У такому разі не можна 

поєднати різні за сутністю поняття внутрішньої і зовнішньої форм, у яких 

спільною є лише назва «форма», все інше – «внутрішня» і «зовнішня» ‒ різниться 

між собою як за сутністю, так і функціонально. Розглянемо ці проблематичні 

аспекти теорії права докладніше.  

Внутрішня форма права, як зазначалося вище, означає структуру права, 

тобто його будову, вона є показником складу елементів і способів зв’язку між 
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ними, з чого власне складається право як єдине ціле. Зовнішня форма права – це 

спосіб існування, вираження та об’єктивації права, його взаємозв’язаних 

елементів (складових права). Вважаємо, що такі визначення названих категорій не 

є підставою для того, щоб їх взагалі виключити з наукового обігу. Вирішення 

питання полягає в застосуванні понять «внутрішня» і «зовнішня» форми права за 

їх сутністю і функціями, а не за тією традицією, що існує в теоретичному 

правознавстві [326, с. 27‒32; 347, с. 42‒44].  

У зв’язку з цим (поділяючи згадувану раніше думку Гегеля) завдання 

полягає у вияві в праві того аспекту форми його змісту, що в дійсності в певній і 

належній формі виражає цей зміст. Лише за такої умови категорія «форма», на 

нашу думку, може бути застосована як внутрішня, так і зовнішня форми права. 

При цьому, підкреслимо, мається на увазі саме поняття форми, а не чогось 

іншого, як-то: структури, організації, системи, які є іншими категоріями за 

змістом та функціями і в праві мають зовсім інше призначення.  

Зокрема внутрішньою формою, якщо послідовно дотримуватися її сутності 

та визначення як способу вираження та об’єктивації правових явищ, є форма 

викладу нормативно-правових приписів у законах, інших юридичних актах, яка 

складається з різних і взаємопов’язаних способів (прийомів) конструювання 

(комбінацій) правових норм: мовно-лінгвістичних, логічних, семантичних, 

спеціально-юридичних, у тому числі способів та інструментарію законодавчої 

(юридичної) техніки (поділ на розділи, статті, частини і пункти статей, їх 

позначення), встановлення правових конструкцій, застосування відсилок, 

приміток тощо [416, с. 219‒230]. У такому ракурсі право (позитивне) може 

розглядатися як таке, що знайшло об’єктивацію і вираз у письмових юридичних 

актах-документах: законодавстві, судових прецедентах, санкціонованих 

публічною владою соціальних нормах.  

Якщо з таких позицій розглядати зовнішню форму позитивного права – 

законодавство, прецедент, правовий звичай, то виявляється, що, по суті, вона є 

тим, що діалектично співвідноситься зі змістом, тобто є способом його існування, 

вираження і перетворення, на що вказували В. Тюхтін, В. Агудов та інші вчені. 
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При цьому зовнішня форма права не ототожнюється тільки з назвою нормативно-

правих актів: закон, указ, постанова, так само як і з назвою судового прецеденту, з 

чим, як правило, в літературі пов’язують її визначення. Насправді йдеться не про 

форму права як таку, а про різновиди юридичних актів, у яких об’єктивовані 

правові норми.  

Разом з тим у співвідношенні з внутрішньою формою права як способом 

викладення його змісту, на нашу думку, зовнішню форму слід розуміти як спосіб 

(способи) надання офіційності, публічності та обов’язковості нормативно-

правовому акту, у якому логічно й у певній послідовності викладені приписи, 

правові норми. Власне кажучи, як зазначається в науковій літературі, йдеться про 

обов’язкові реквізити акта, що мають супроводжувати його як офіційний 

письмовий акт-документ, а саме: назву (закон, указ, постанова), заголовок, 

реєстраційний код, дату прийняття, назву органу, який ухвалив цей акт, дату 

набрання чинності та вступу в дію, підпис посадової особи та інші вимоги, 

встановлені законодавством та іншими правовими актами [216, с. 102‒104]. 

Ураховуючи те, що нормативно-правові приписи того чи іншого акта, 

скажімо, його окремі статті або їх частини, пункти, параграфи в процесі 

застосування безпосередньо прив’язуються до вказаних вище реквізитів акту 

(наприклад, згідно з ч. 1 ст. 115 Конституції України «Кабінет Міністрів України 

складає повноваження перед новообраним Президентом України»), то в такому 

випадку і внутрішня і зовнішня форми права органічно пов’язані між собою, 

тобто становлять єдине ціле. Лише теоретично, абстраговано від тексту їх можна 

виокремити як самостійні аспекти одного й того ж поняття «форма права» і в 

такий спосіб визначити їх роль і функції. У цьому полягає умовність 

використання термінів «внутрішня» і «зовнішня» форми права, що більш схоже 

на метафору, ніж на науковий факт. У зв’язку з цим, як правильно стверджується 

в юридичній літературі, «ключовий пункт у розумінні особливостей права… – це 

єдність, точніше – втілення права в певні форми – злиття з ними»
 
[95, c. 120]. 

А саме так позитивне право сприймається в реальній дійсності його 

користувачами: органами державного управління та місцевого самоврядування, 
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судами, громадянами, юридичними особами.  

Зазначене легко можна проілюструвати на прикладі будь-якого нормативно-

правового акта, зокрема: прийнятий Верховною Радою України (назва органу) 

Закон (назва акту) «Про судоустрій і статус суддів» (заголовок Закону), від 

7 липня 2010 року (дата прийняття акта) № 2453-VI (реєстраційний номер акта), 

дата (або умови) набрання чинності (відповідно до його Розділу ХII «Прикінцеві 

положення»). При цьому також варто зазначити, що кожний із названих реквізитів 

закону, як й іншого нормативно-правового акта, здійснює властиву йому 

функцію: назва акта відображає його юридичну силу і місце в системі 

законодавства; заголовок – тему правового регулювання, реєстраційний номер і 

дата прийняття – функцію обліку та контролю; дата набрання чинності (вступу 

в дію) – виникнення правових наслідків для відповідних суб’єктів правовідносин. 

У сукупності всі ці реквізити є кваліфікаційними ознаками нормативно-правових 

актів та ідентифікують їх в системі законодавства. Усе це має важливе практичне 

значення для законотворчості й правозастосування, де названі реквізити є 

важливим фактором забезпечення законності [209, c. 52‒61].  

Що стосується вживання термінів «внутрішня» і «зовнішня» форми права, 

то в такому контексті вони не несуть юридичного навантаження і не відіграють 

якоїсь особливої ролі в праві, зокрема як його зовнішня форма, яка на 

переконання проф. С. Бошно, ніби здійснює функцію зовнішньої оболонки 

[377, c. 75], що, на нашу думку, знецінює цю категорію як форму. Крім того, 

подібне сприйняття форми в праві спотворює її значення як форми змісту права, 

надає їй другорядного значення, малозначущого для права.  

Тому вибір форми нормативно-правового акта, яка зрештою відображає 

сутнісні вимоги форми права, є одним із важливих моментів у визначенні рівня 

правового регулювання, гарантій прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

правовідносин. Це підтверджується тим, що в конституціях ряду країн окремі, 

найважливіші питання життєдіяльності людини, суспільства і держави 

визначаються виключно законами (наприклад ст. 92 Конституції України). 

У зв’язку з цим, як справедливо наголошує проф. С. Алексєєв, у створенні 
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позитивного права зовнішні форми відіграють істотну конституйовану роль; 

щойно воно «з’являється на світ» і отримує відомий розвиток, стає, як правило, за 

зовнішнім своїм виявом писаним правом» [66, c. 125].  

У такому ж контексті проф. О. Шебанов, аналізуючи названі аспекти 

проблеми форми права, підкреслював, що в дійсності зовнішня форма права 

(законодавство) «… – це та безпосередня форма права, яка являє собою форму 

існування його змісту, засіб його організації, надання йому визначеності, 

об’єктивності» [326, c. 25] (курсив мій. – Є.Є.). Власне це, на нашу думку, і є тим 

визначенням загального поняття форми права, від якого походять інші її 

трактування, у тому числі внутрішня і зовнішня форми в праві, а тому з такою 

точкою зору і висновками не можна не погодитись. Разом з тим варто 

підкреслити, що, незважаючи на суто позитивістське розуміння вченим права, 

запропоноване ним визначення форми права відкривало в правовій науці шлях до 

сприйняття її як єдиного, загального за сутністю поняття, вироблення більш 

обґрунтованих методологічних засад, а позиція вченого ‒ певною мірою 

відкривала можливості для поступового подолання існуючих у теорії права 

суперечностей і плутанини з такої фундаментальної проблеми, як форма права.  

Приблизно сорок років з часу публікації монографія А. Шебанова «Форма 

радянського права» (1968) залишалася першим і єдиним в юридичній науці 

комплексним дослідженням з цієї проблеми. Тільки в 2004 році у світ вийшла 

монографія російської вченої С. Бошно: «Форми російського права» [417], а в 

2005 р. нею захищена докторська дисертація «Форма права: теоретико-правове 

дослідження» за спеціальністю 12.00.01 – теорія держави і права [377]. Як 

аргументи щодо її актуальності вчена вказує, що крім вирішення практичних 

завдань, обумовлених істотним зростанням обсягу законодавства, наявності його 

величезного масиву, втратою цілісності, зміцнення ролі в правовому регулюванні 

суспільних відносин інших форм права, є необхідність у застосуванні нових 

підходів і методології її дослідження. Адже більшість наукових праць із цієї теми 

за ступенем узагальнення і значення в теорії права не можуть визнаватися 

фундаментальними, оскільки обмежені переважно галузевими рамками правових 
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наук, до того ж відрізняються фрагментарністю, що й обумовлює їх незначну 

методологічну роль у правознавстві [298, с. 7].  

Поділяючи ці судження вченої, зазначимо, що проблема форми права не 

привернула належної уваги у вітчизняній правовій науці. За усталеною вже 

традицією на загальнотеоретичному і на галузевому рівнях вона розглядалася 

другорядно, настільки, наскільки була пов’язана із вирішенням питань джерел 

права. Фактично всі дослідження в українській юридичній науці здійснювалися у 

контексті «джерел права» ‒ конституційного, цивільного, адміністративного, 

екологічного тощо. Цей аспект ретельно проаналізовано та висвітлено у вже 

згадуваних науково-теоретичних працях О. Копиленка, Л. Луць, Н. Оніщенко, 

Н. Пархоменко, О. Петришина, П. Рабіновича, А. Селіванова, О. Скрипнюка, 

Ю. Шемшученка, О. Ющика.  

У зв’язку з цим наведемо лише один приклад з останніх галузевих 

досліджень цих аспектів права. У монографії «Джерела екологічного права» 

(2012) П. Гвоздик пише, що законодавство є зовнішньою формою існування 

права», а нормативно-правові акти, які його утворюють, є засобом об’єктивації 

правових норм, носіями інформації. Призначення систем джерел права полягає у 

її збереженні, а отже, співвідношення означених систем можна розглядати як 

співвідношення змісту і форми [418, с. 34]. Більше про форму права вченим 

нічого не сказано, якщо не брати до уваги його міркування щодо суб’єктивної 

природи системи екологічного права і системи джерел цього права [418, с. 35‒36], 

з якими, на нашу думку, не можна погодитись з уже наведених вище міркувань.  

Не заперечуючи проти такого підходу в з’ясуванні зазначених питань, 

зазначимо, що вочевидь, автор сприйняв позиції, що існують в 

загальнотеоретичній юриспруденції [347, с. 66]. Разом з тим зауважимо, що 

проблема форми права, як і її співвідношення зі змістом права, не є такою 

простою, як це може здатися на перший погляд. Якщо тема джерел права 

достатньо висвітлена в українській науковій літературі, то проблема форми права 

– це прогалина, яка потребує заповнення.  

Розглядаючи співвідношення змісту і форми права в розумінні доктрини 
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позитивістського права, особливо коли йдеться про систему права і систему 

законодавства, не може бути будь-якого їх протиставлення, оскільки об’єктом 

дослідження є одне й те саме явище ‒ право, навіть у його позитивістському 

розумінні. Проте саме в такому протиставленні цих сторін права полягає 

головний недолік у їх дослідженні. У свою чергу це призводить до зайвих, майже 

нескінченних і переважно штучних дискусій серед учених-юристів, що негативно 

відбивається на здійсненні важливих практичних функцій, зокрема в 

законотворчій діяльності, безпосередньо впливає на якість законів, перешкоджає 

формуванню досконалого механізму правового регулювання суспільних відносин.  

Зважаючи на всі вказані аспекти досліджуваної проблеми, на нашу думку, є 

достатньо підстав вважати категорію «форма права» тим, що виражає як 

походження права, оскільки саме право є безпосереднім фактором впливу на 

формування законодавства, його змісту, так і зміст адміністративних і судових 

рішень тощо. Про це свідчать результати аналізу юридичної, загальнонаукової та 

філософської літератури, а також законодавчої і правозастосовної практики. І що 

б не стверджувалося на користь застосування категорії «джерела права» в 

юридичному сенсі, прибічники такої точки зору все ж змушені визнавати, що 

саме категорія «форма права» природно й діалектично співвідноситься з його 

змістом.  

Така позиція, про що вже згадувалося, досить поширена в юридичній науці, 

адже сам підхід до вирішення питань співвідношення змісту і форми в праві є 

одним із вихідних начал у пізнанні правових явищ. У зв’язку з цим відзначимо, 

що не завжди в науково-теоретичних дослідженнях цієї проблеми автори 

достатньо чітко викладають свої судження і висновки. Наведемо лише один 

приклад, як формулює свої думки учений-юрист: «Форма не тільки 

співвідноситься з тим, що вона оформлює, але також є неминуче необхідним 

атрибутом субстанції як її цілісність і тотальність, як її тотожність самій 

субстанції, як її визначеність, її енергія, як умова можливості і спрямованості 

розвитку. І саме завдяки цьому форма перетворює субстанцію в зміст, а зміст на 

змістовність» [274, c. 176].  
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Наведена теза завдяки філософському осмисленню теоретичної проблеми 

містить більше питань, аніж відповідей на те, яким чином їх вирішити. Річ цього 

разу не в особливостях наукового стилю, а в спробі автора викласти свої 

міркування у спосіб, наближений до гегелівського стилю формулювання своїх 

думок. Насправді ж висновки малозрозумілі та невиразні, до того ж надто 

обтяжені зайвими термінами, значення яких, можливо, відоме автору, однак не 

сприяє поглибленню нашого знання щодо змісту і форми права та їх 

співвідношення, а тому й не привносять до розв’язання цієї проблеми певної 

наукової новизни. Це, на зразок того, як писав М. Щедрін, «хіба афоризм, який 

стверджує, що рівномірність рівномірна, а рівноправність рівноправна, до того 

спокусливий, що може кого-небудь захопити»?  

Тому не без підстав і справедливо докоряють юристам за те, що вони, як 

наголошує А. Лук’янов, пишуть на своїй «пташиній» мові, яка далеко не завжди 

зрозуміла простим людям. Сьогодні в праві потрібна жива мова спілкування. А у 

нас усе стиснуте мудрованими і нудними рамками юридичних термінів 

[419, c. 11]. Погоджуючись із цим зауваженням, водночас зазначимо, що наукова 

мова, як і мова права нормативно-правових актів формуються віками, безперервно 

розвивається, а словники постійно оновлюються, збагачуються новими 

юридичними термінами, фразеологізмами, стилістикою тощо [420, с. 356364].  

Ще раз підкреслимо, що форма права ‒ це спосіб існування, вираження і 

об’єктивації змісту права, у тому числі принципів, норм, інших регулятивних 

настанов, якими визначаються і закріплюються соціальна справедливість, 

свобода, рівність кожного перед законом і судом; форма не є чимось пасивним, 

що не впливає на даний зміст. Водночас особливість її активності виявляється із 

формуванням змісту права, що неважко продемонструвати законами, що створені 

парламентом, коли завдяки формі, тобто логічному, стилістичному, системному 

та юридично грамотному викладенню нормативних приписів, зміст набуває 

належної якості, зрозумілості та доступності для суб’єктів правовідносин.  

Коли розглядають діалектику форми і змісту та говорять про їх «боротьбу», 

то швидше до уваги береться взаємодія права з певними суспільними 
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відносинами, а не окремий закон чи система законодавства в цілому. У такому 

розумінні закон, як «творіння» законодавця, можна порівняти з художнім твором, 

якому, крім усіх особливостей, також властиві тема, зміст, сюжетні лінії, ідейна 

спрямованість тощо і форма виразу цього. При цьому ніхто й ніколи не побачить, 

навіть не відчує якоїсь «боротьби» між змістом і формою створеного (картини, 

повісті, роману, оповідання), оскільки ця «боротьба» зосереджена в задумах 

свідомості та психологічному стані його творця. Якщо говорити щодо 

законотворчості, то слід підкреслити, що від уміння та професійного рівня 

законодавців залежать не лише якісні показники прийнятих ними законів, а й, по 

суті, їх реалізація, доля в суспільстві. На це постійно звертають увагу у своїх 

працях українські та зарубіжні науковці [178, с. 98, 101‒102; 421, с. 296‒299; 422, 

с. 140‒148].  

Разом з тим, надаючи пріоритет категорії «форма права» перед категорією 

«джерело права», ми не виключаємо з понятійного інструментарію використання 

останньої, але з тим застереженням, що її застосування потребує однозначного 

розуміння, а точніше як факторів (чинників, мотивів), що зумовлюють 

необхідність і потреби суспільства в праві, законах, цілеспрямованій і ефективній 

законодавчій діяльності державної влади. Теорія джерел права, як зазначає 

французький учений-юрист Р. Давид, у всіх країнах романо-германської правової 

системи відображає традиційну для них концепцію, згідно з якою право не 

створюється апріорно і його не містять виключно законодавчі норми. Пошук 

права ‒ це завдання, яке має бути виконане спільно всіма юристами, кожним у 

своїй сфері й з використанням своїх методів. При цьому, як зазначає вчений, ними 

керує загальний ідеал ‒ прагнення досягти у вирішенні будь-якого питання такої 

цілі, яка відповідала б загальному почуттю справедливості, об’єднанню і балансу 

різних інтересів, як приватних, так і всього суспільства. Автор підкреслює, що 

працювати в ім’я прогресу і панування права ‒ як завжди справа всіх юристів, але 

в цій спільній діяльності провідна роль сьогодні належить законодавцю 

[55, c. 104‒113], який має бути професійно кваліфікованим, щоб відігравати в 

суспільстві ту роль, яку для нього визначає французький учений. 
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У зв’язку з цим в літературі наголошується, що непідготовленість або 

недостатня підготовленість народних депутатів до законодавчої діяльності 

зумовили недосконалість багатьох законів, прийнятих за останні роки. Цілком 

обґрунтовано можна припустити, що суто ця обставина стала однією з причин 

сформованого в масовій свідомості враження про необов’язковість виконання 

закону, можливості безвідповідального його порушення, наявність «боротьби 

законів». 

Таким чином, зазначене вище розуміння форми права, на нашу думку, є 

найбільш виваженим і прийнятним. Таке її розуміння має складати методологічну 

основу розробки комплексу теоретичних питань, безпосередньо пов’язаних із 

законодавчою діяльністю та її основними результатами ‒ законами, кодифікацією, 

а також надати можливості здійснювати заходи з адаптації національного 

законодавства до світових міжнародно-правових стандартів, у тому числі до права 

Європейського Союзу. Крім того, це сприятиме прийняттю системних і планово-

організаційних рішень з питань, що є актуальними і надзвичайно важливими для 

суспільства та громадян, а також для ефективного впровадження соціально-

економічної, політичної, судової, адміністративної та інших реформ.  

На цій законодавчій основі стає реально можливим здійснення тотального 

реформування всієї системи правового регулювання суспільних відносин. Із 

наведеного випливає, що існує нагальна потреба в уточненні, а значною мірою, як 

підкреслює проф. В. Селіванов, у розробці досконалої методології дослідження 

права, здатної забезпечити шлях до істини, виявленні місця й ролі права у 

зв’язках і взаємодії з іншими суспільними явищами і процесами [423, с. 21‒28].  

Для юридичної науки це є одним із головних завдань, які вона має 

розв’язувати в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, 

удосконалення та зміцнення правової системи і національної державності. При 

цьому, як наголошував Б. Кістяківський, «для нас, юристів, не може бути піддане 

сумніву те, коли правопорядок і його авторитет залежатимуть у нас від панування 

і змін тих чи інших політичних партій, то в нас ніколи не буде міцного 

правопорядку. Згідно зі своїми переконаннями, ми повинні наполягати на тому, 
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що право має діяти і мати силу цілком незалежно від того, які політичні напрями 

панують у країні та уряді. Право, самою своєю сутністю, стоїть над партіями, і 

тому створювати для нього підпорядкований стан щодо тих чи інших партій – це 

означає спотворювати його природу. Право може мати тільки тоді авторитет, коли 

цей авторитет буде міститися у ньому самому, а не за сторонніми впливами 

[69, c. 382–383].  

Наведена думка вченого, на наш погляд, є надзвичайно актуальною для 

вітчизняних правознавців, законодавців, політиків і взагалі широкого кола 

представників громадянського суспільства. Багато в чому вона відображає 

ситуацію, яка вже тривалий час існує в економічній сфері і суспільно-

політичному житті України. Нині українське суспільство переживає системну 

кризу довіри фактично до всіх інститутів публічної влади, у тому числі до 

прийнятих нею законів і правової системи держави в цілому. 

Із наведеного можна зробити висновок, що проблема змісту і форми права є 

складним науковим питанням, якщо його розв’язання обмежуватиметься 

застосуванням формально-юридичних, по суті, догматичних методів. У цьому 

контексті корисно звернутися до ідей, сформульованих представниками світової 

правової думки, у тому числі праці яких мало або недостатньо вивчені в теорії 

права. Передусім це стосується розуміння сутності, місця і значення категорій 

«форма» і «зміст», їх співвідношення, а також зв’язку з іншими науковими 

поняттями, а також, на наш погляд, необхідності кореляції праць сучасних 

теоретиків права з урахуванням світової наукової думки.  

 

 

4.3 Внутрішнє і зовнішнє в праві. Єдність форми права  

 

У процесі пізнання права (як і держави) відповідні наукові категорії і 

поняття, як відомо, відображають певний рівень, глибину й істинність знань про 

нього. Методологічним підґрунтям розробки тих чи інших проблем теорії права є 

категорії діалектики, адаптовані до особливостей предмета дослідження 
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юридичної науки. Незважаючи на певні наукові здобутки в цьому напрямі, все ж 

залишаються не з’ясованими питання розкриття таких якостей права, які 

«приховані» від суб’єкта пізнання і, навпаки, «піддаються» його безпосередньому 

спостереженню. У такому разі йдеться про з’ясування того, що в праві як 

цілісному явищі є внутрішнім, а що зовнішнім. Постає актуальне питання, в яких 

адекватних поняттях слід відобразити останні? Зазначимо, що у такому ракурсі 

право в юридичній науці не розглядалося, хоча терміни «внутрішнє» і «зовнішнє» 

використовувались, але не що інше як епітети для позначення його певних 

якостей, сторін, властивостей, зокрема сутності, форми, структури. Такий підхід, 

на нашу думку, не можна визнати задовільним, насамперед щодо отримання 

істинності знання про право, адже саме такі знання є основою наукового 

обґрунтування раціонального використання права в життєдіяльності людей, 

суспільства і держави.  

При цьому важливе значення в дослідженні як внутрішнього, так і 

зовнішнього в праві, має ставлення до нього в суспільстві як до об’єктивного, 

цілісного, самостійного явища, а не як надбудови над економічними та іншими 

суспільними відносинами, з якими воно взаємодіє на паритетних засадах. Проте, 

на превеликий жаль, найбільше недооцінювання права в державі виявляється у 

ставленні до нього не як до незалежного і паритетного явища, а як до чогось 

вторинного і податливого, яким можна маніпулювати чи підмінювати іншими, у 

тому числі неправовими засобами при здійсненні управління економікою, 

соціальною-культурною та іншими сферами життєдіяльності людей і суспільства.  

Категорії «внутрішнє» і «зовнішнє» порівняно недавно стали привертати 

увагу в науковій літературі, насамперед представників філософії. Примітно, що до 

60-х років минулого століття їх не виокремлювали в системі загальнонаукових 

понять як діалектично парні категорії, характеризуючи їх як відображення 

сутності, зв’язків, властивостей об’єкта, їх вияв у взаємодії одне з одним – 

внутрішнє, так і їх вияв на поверхні – зовнішнє [424, с. 266].  

У вітчизняній науці цій темі була присвячена монографія Н. Попова 

«Категорії «внутрішнє»  «зовнішнє» в науковому пізнанні» (1971 р.). У ній 
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учений ретельно проаналізував існуючі на той час дослідження цієї проблеми, 

наголошуючи на тому, що методологічне значення названих категорій в пізнанні 

полягає у відображенні ними однієї з сутнісних форм об’єктивних 

протилежностей – внутрішньої і зовнішньої сторін об’єктів матеріального світу 

[425, c. 80]. Ці категорії як відображення цілісності об’єкта, його сумарного 

відношення до інших об’єктів на основі їх взаємозв’язку і переходу одного в 

друге, містить в собі той достатній обсяг логічних зв’язків саморозвитку 

дійсності, якого не вистачало за відсутністю визначення цих категорій, вихідним 

началом яких брався предмет [425, с. 100]. Наведені судження заслуговують на 

увагу, разом з тим з’ясування того, що є внутрішнім, а що зовнішнім в 

матеріальних об’єктах  це одне, і зовсім інше, коли це стосується 

нематеріальних, до яких можна віднести право, мораль, звичаї тощо.  

На відміну від матеріальних об’єктів, «внутрішнє» в праві не можна 

розглянути під мікроскопом чи іншим технічним приладом, а «заглянути» в нього 

можна лише проникненням абстрактного мислення. Тому виявити, що в праві  

насправді є внутрішнім та які його складові елементи для юридичної науки є 

надто непростим завданням, на що справедливо і не без підстав указує О. Ющик 

[426, с. 258–268]. При цьому не можна не враховувати значного впливу 

суб’єктивного фактора – наявності різних підходів, теорій, доктрин щодо 

праворозуміння, визначення місця і ролі права в суспільному устрої тощо. 

У теорії права «внутрішнє» і «зовнішнє» найчастіше пов’язують із певними 

якостями (сторонами права) – сутністю, властивостями, формою, структурою. 

Зміст цих категорій у таких випадках не розкривається, а їх використання в 

дослідженні права більше нагадує епітети в характеристиці його властивостей 

(якостей), ніж загальнонаукові поняття.  

У цьому контексті науковий інтерес становлять судження щодо 

внутрішнього і зовнішнього, сформульовані Г. Гегелем. Аналізуючи 

співвідношення змісту і форми (що також стосується змісту і форми права), він 

стверджував, що «поза межами світу явищ є тотальність і повністю міститься в 

своєму відношенні з собою. Відношення явища з собою… цілком визначено, має 
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форму в самому собі, і оскільки воно володіє нею в цій тотожності, то воно 

володіє нею як сутнісною сталою» [427, c. 298]. Продовжуючи філософ 

підсумовує, що «форма є зміст, а в своїй розвинутій визначеності вона є закон 

явища. У форму ж, оскільки вона не рефлексована в саму себе, входить 

негативний момент явища, несамостійне і змінюване,  вона байдужа, зовнішня 

форма» [427, c. 298]. На жаль, ці тези не мали не тільки розвитку, а й належної 

інтерпретації в працях представників радянської школи філософії і правознавства, 

висновки яких з цього питання апріорно й механічно переносились в теоретичні 

дослідження. Особливо помітно це стало при виділенні в праві так званої 

внутрішньої і зовнішньої форм.  

Привертає увагу те, що при цьому ніхто з науковців-юристів ніколи не 

з’ясовував сутності категорій «внутрішнє» і «зовнішнє» в праві, що вони являють 

собою як такі, чим відрізняються одна від одної. Достатньо було їх використання і 

такого розуміння, яке традиційно видавалось за аксіому, не турбуючись про їх 

діалектичну парність, єдність і переходи одного в друге. Посилаючись на окремі 

висловлювання основоположників марксизму щодо розгляду форми права в 

різних аспектах, що її поняттю може бути надано різного значення залежно від 

того чи іншого аспекту, дуже важливим є проведений марксистською філософією 

поділ форми на внутрішню і зовнішню. При цьому внутрішня форма розумілася 

як способи зв’язку елементів, що складають зміст; зовнішня форма – як 

об’єктивація (вираження), зв’язок права з іншими явищами [326, c. 2328]. 

Водночас наголошувалося на умовності застосування термінів «внутрішня» і 

«зовнішня» форми права, оскільки кожна з них утворює уявлення про організацію 

змісту права, але самі ці уявлення про форми є результатом різних аспектів при 

розгляді права [326, с. 24]. 

Те, що форму права можна розглядати в різних аспектах, не викликає 

заперечень. Разом з тим сумнівним, на наш погляд, є посилання на неіснуючу 

позицію основоположників марксизму щодо поділу форми права на внутрішню і 

зовнішню. Насправді, представлена точка зору прихильниками цієї філософії є 

інтерпретацією відомих думок її основоположників, зокрема про те, що 
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«матеріальне право… має свої необхідні, притаманні йому процесуальні форми… 

Один і той самий дух повинен наповнювати судовий процес і закони, адже процес 

є тільки формою життя закону, отже вияв його внутрішнього (курсив мій. – 

Є.Є.) життя» [105, c. 158], а також щодо римського права як «найдосконалішої … 

форми права (курсив мій. – Є.Є.), яка має своєю основою приватну власність» 

[127, c. 105]. Треба бути надто необачним у науковому сенсі, щоб на власний 

розсуд приписати класикам марксизму конструкцію поділу форми на зовнішню і 

внутрішню, до якої вони не мали жодного відношення.  

Надаючи тим чи іншим теоретичним аспектам форми права різного змісту і 

функціонального призначення, про що буде сказано пізніше, в юридичній 

літературі стали ототожнювати питання форми як такої з поняттями структури, 

організації, системи права тощо. Наслідком такого підходу в теорії права стало  

формування відповідної методологічної орієнтації в дослідженні правових явищ, а 

в практичному відношенні це сприяло послабленню наукових основ 

законотворчості, що передусім позначилось на якості та ефективності законів, 

проведенню робіт із систематизації нормативно-правових актів тощо. І це при 

тому, як слушно вказував проф. О. Ушаков, що проблема змісту і форми в праві 

виступає як надто важлива частина методології законодавця, до якого б питання 

він не звертався б, чи йдеться мова про його майстерність, чи про якість 

законодавства, чи про роль права, вирішення даного питання пов’язано із 

з’ясуванням питання змісту і форми в праві [428, c. 2627].  

У цьому контексті особливо важливим заходом для реалізації наведених 

думок було б прийняття закону про нормативно-правові акти (про своєчасність 

його ухвалення вже не йдеться), варіанти проектів якого вже більше двох 

десятиліть перебувають на розгляді парламенту України. На причини такого 

зволікання з прийняттям названого закону і ставлення до нього законодавця і 

Президента України неодноразово зверталась увага вчених-юристів [213, с. 319–

329; 215, с. 156–157].  

У процесі підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів 

можна спостерігати неузгодженість, навіть спотворене уявлення між змістом 
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(внутрішнім) і формою його викладу (зовнішнім), коли пріоритет надається 

змісту, що, з міркувань законодавців, у прагматичному плані є більш важливим, 

аніж форма, яку можна доопрацювати пізніше, після прийняття закону. Звичайно, 

це не могло негативно не позначитися на якості законів, їх зрозумілості і 

доступності до користувачів, а також, що не менш важливо,  на ефективності їх 

дії. Подібне ставлення до законодавчого процесу є однією з причин частих змін, 

які вносяться до щойно ухвалених законів або нагальної практичної потреби в 

офіційному тлумаченні їх положень, а то і визнанні неконституційними, на що 

систематично вказувалося у рішеннях Конституційного Суду України і в 

наукових публікаціях учених [121, с. 419–421]. 

Природа суспільних відносин, як свідчить практика їх регулювання, не 

сприймає будь-які дефекти законів, як і дефекти інших нормативно-правових 

актів, незалежно від засобів їх примусового впроваджування публічною владою. 

Через це існує потреба в постійному удосконаленні чинного законодавства, у 

тому числі засобами внесення змін до нещодавно прийнятих парламентом законів 

України («Про вибори народних депутатів України», «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про Кабінет Міністрів України», до Податкового, Бюджетного та інших 

кодексів України). Оновлення законодавства, своєчасне виправлення допущених 

помилок і прорахунків, внесення до його актів відповідних поправок є 

неперервним процесом і обумовлено потребами й необхідністю в постійному 

удосконаленні правового механізму регулювання суспільних відносин.  

Основною причиною допущених тих чи інших прорахунків і помилок 

у законотворчості, як справедливо зазначають акад. Ю. Шемшученко 

і проф. О. Ющик, є наслідком непродуманої і науково необґрунтованої правової 

політики державної влади, що здійснюється у відриві від реалій життя, 

поєднується «з недосконалістю і прогалинами юридичної бази, з нечіткими 

пріоритетами тощо, веде до деструкції у здійсненні соціальної, економічної, 

культурної тощо політики» [429, c. 485]. У зв’язку з цим для запобігання в 

законопроектній роботі тих чи інших помилок слушною є пропозиція 

Л. Богачової запровадити реєстр типових помилок, які за об’єктивних 
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і суб’єктивних причин найчастіше допускаються в законотворчому процесі 

[215, c 165-167]. 

Певні недоліки характерні і для теоретичних досліджень, присвячених 

проблемі форми і змісту права, враховуючи використання неадекватних за 

змістом і функціями категорій. Адже відомо, якщо немає порозуміння в 

теоретичних поняттях, то ще складніше і важче знайти порозуміння на практиці, 

скажімо, в законотворчому процесі під час обговорення законопроектів і 

прийняття законів, так само, як при ухваленні управлінських і судових рішень.  

Керуючись наведеною вище методологією 6080-х роках ХХ століття, в 

науковому правознавстві домінувала точка зору, згідно з якою зміст права має не 

одну, а дві форми – «внутрішню і зовнішню» [326, с. 2628]. Відтоді в такому 

розумінні, по суті, майже нічого не змінилося, хоча намагання деяких учених 

(С. Бошно, Т. Кашаніної, Р. Лівшиця, Н. Пархоменко, Т. Радька, В. Карташова) 

були спрямовані на пошук і аргументацію нових підходів у розробці цієї 

проблеми теорії права [336, с. 1522; 383, с. 721]. Проте, як свідчить аналіз 

наукової літератури, поза увагою залишилося з’ясування питання, що є 

внутрішнім і зовнішнім в праві, взятого як цілісне явище. Дослідники правових 

явищ на свій лад використовували дані категорії в описі досліджуваної проблеми.  

Так, сутність, як пише Д. Керімов,  це внутрішня субстанція на противагу 

зовнішнім її виявам, узагальненим у поняття «явище». У сутність права включено 

лише щось внутрішнє, глибинне, необхідне, а в поняття правового явища – 

частіше зовнішнє, поверхневе, випадкове [274, с. 158, 159]. При цьому вчений не 

пояснює, в чому полягає значення категорій «внутрішнє» і «зовнішнє», за звичаєм 

не розкривають їх значень й інші дослідники права.  

Отже, за логікою автора внутрішнім в праві є його сутність – це державна 

воля, а зовнішнім – те в чому виражена ця сутність, державна воля – у формах 

(джерелах) права і його емпіричних виявах (законодавстві, актах тлумачення, 

правосвідомості, правових формах діяльності публічної влади тощо). Проте 

насправді зазначена воля є актом державної влади, а не всієї держави – 

територіально-правової організації людей (народу), які хотіли б вбачати в праві не 
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якусь аморфну «державну волю», яка може суперечити їхнім інтересам, а те, що 

вони вважають соціальною справедливістю, свободою, рівністю. Адже в цьому, 

на наш погляд, полягає цінність права, його наближеність до користувачів як 

загальновизнаного в суспільстві авторитету . 

З точки зору діалектики сутність права як цілісного явища не є тільки 

внутрішнім, вона так само охоплює й зовнішнє. З цього приводу Г. Гегель звертав 

увагу на те, що «звичайна помилка рефлексії полягає в тому, що вона розглядає 

сутність як дещо тільки внутрішнє. Якщо сутність беруть лише з цього боку, то 

цей спосіб розгляду її також цілком зовнішній, і так розуміюча сутність є пустою 

зовнішньою абстракцією… Як при розгляді природи, так і при розгляді духовного 

світу дуже важливо належним чином зрозуміти характер відношення 

внутрішнього і зовнішнього і остерігатись помилки, що ніби перше є сутнісне, що 

тільки воно, власне кажучи, має значення, а останнє, навпаки, не сутнісне і 

байдуже» [430, с. 308–310]. Слушні й в науковому сенсі цінні судження, які 

можуть бути використані в дослідженні проблем діалектики права.  

Аналізуючи ці та інші філософські міркування Г. Гегеля про внутрішнє і 

зовнішнє, О. Ющик правильно вважає їх методологічним орієнтиром у пізнанні 

сутності права. Вчений підкреслює, що вони попереджують «звичайні помилки 

рефлексії», коли остання розглядає сутність як «щось тільки внутрішнє», і 

застерігають від обмеженого розуміння сутності права, зведення її до «пустої 

абстракції» [426, с. 260]. В юридичній літературі такий аналіз внутрішнього і 

зовнішнього, хоча і здійснений у межах і на основі філософських суджень 

німецького філософа, є першою спробою звернути увагу на важливість їх 

дослідження в праві.  

Якщо припустити, що сутність права – це внутрішнє в ньому, то в такому 

разі зовнішнім є його нормативність, загальнообов’язковість, формальна 

визначеність тощо. Саме в останніх вона «з’являється», а не у «відірваних» від 

права (цілого) правовідносинах, юридичних фактах, методах регулювання тощо, 

як вважає Д. Керімов та інші автори. Тим більше, що ті ж правовідносини чи інші 

правові явища є похідними від права, на основі якого вони виникають 
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і функціонують в державі. Без сумніву, в правовідносинах, як і в інших правових 

явищах, сутність права з’являється – частково чи повністю – це вже інше 

питання.  

Аналогічний підхід учений застосовує при розгляді форми права, поділяючи 

її на внутрішню і зовнішню. Зокрема внутрішня форма правової норми, як вважає 

він, є система будови, спосіб зв’язку частин, структура (гіпотеза, диспозиція, 

санкція). Її зовнішньою формою є виражений зовні внутрішньо організований її 

зміст [274, c. 183]. Таке розуміння зовнішньої і внутрішньої форми права є досить 

поширеним у сучасних правових дослідженнях, незважаючи на появу нових 

концептуальних ідей з цього питання.  

Головний недолік наведеного поняття форм права полягає в тому, що з 

логіко-лінгвістичної і семантичної точки зору в ньому втрачена сутність форми 

права як такої, а замість неї використані словесно різні, але тотожні за змістом 

терміни: «система будови», «спосіб зв’язку», «організація», значення яких 

співпадає з категорією «структура», що означає будову, способи і види зв’язку 

між елементами, що входять до складу явища як єдиного цілого, системи [400, 

с. 23-24; 408, с. 160161]. Постає питання, як таке бачення відтворює притаманні 

праву об’єктивні властивості, чи можна припускати таку розбіжність у розумінні 

змісту вказаних наукових категорій? Відповідь на них потребує ретельного 

аналізу існуючих із цього приводу позицій і підходів.  

У зв’язку з цим, підкреслюючи глибину значення викладеної вище думки 

Г. Гегеля щодо змісту і форми, проф. Д. Керімов в одній зі своїх наукових праць 

знову привертає увагу до цієї теми, по суті залишаючись на тих самих позиціях, 

які були ним висловлені ще в 6070-х роках минулого століття. Так, у монографії 

«Філософські проблеми права» (1972) ним викладено ті самі міркування щодо 

змісту права, який, як вважав він, має «внутрішню і зовнішню форми». При цьому 

вчений надав власну і, на нашу думку, не беззаперечну інтерпретацію ідей 

Г. Гегеля щодо рефлексії форми як «не рефлексованої в саму себе» несамостійної 

і байдужої до змісту, отже зовнішньої форми». Не погоджуючись із цим 

судженням Г. Гегеля, автор зазначає, що «подвоєння форми полягає зовсім не в 
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розриві «формалізованої» і «змістовної» форм … а в двоякому аспекті розгляду 

тієї самої форми. Але, по-перше, «рефлексована в саму себе» форма аж ніяк не є 

сам зміст, а залишається формою, внутрішньо організуючою субстанцією, яка тим 

самим перетворюється в зміст. По-друге, «не рефлексована в саму себе» форма є 

не чим іншим, як зовнішньою оболонкою тієї ж самої «рефлексованої в саму 

себе» формою. По-третє, «не рефлексована в саму себе» форма аж ніяк не 

байдужа для змісту, а є його зовнішнім виразом і внаслідок цього залежить від 

змісту. По-четверте, форма не є змістом, і тим більш, вона навіть у своїй 

розвинутій визначеності ніяк не виступає законом явища, не є байдужою 

зовнішньою формою» [274, c. 175176].  

Треба віддати належне вченому у його спробі критично осмислити досить 

непрості міркування великого філософа з цього питання. Однак перевага роздумів 

у цтому випадку, на наш погляд, не на його боці. Разом з тим висловлені ним 

думки щодо з’ясування співвідношення категорій змісту і форми права не можна 

залишити поза увагою. Адже далі вчений правильно наголошує на тому, що «в 

праві зміст і форма – це не тільки зв’язані між собою категорії, але і сторони 

одного й того самого правового утворення… Єдність змісту і форми є 

обов’язковою умовою його існування (курсив мій. – Є.Є.). Саме завдяки цій 

єдності право набуває якісної визначеності» [274, с. 176].  

Але чому тоді ця єдність форми і змісту права в науковій літературі 

трактується по-різному, що нерідко спричиняє руйнування цієї єдності, викликає 

зайві й схоластичні по суті суперечки? Цей аспект проаналізовано Д. Керімовим 

відносно правових норм, які, як стверджує він, не є формою права, як вважають 

окремі вчені-юристи, а їх зміст становить державна воля. «Подібне трактування 

поняття форми права,  підкреслює автор,  призводить не тільки до її змішаності 

або ототожнення із змістом права, а й до відриву одного від другого, порушує їх 

єдність» [274, c. 177]. 

Можна, звичайно, навести критичні зауваження і на адресу цього судження, 

але не в цьому суть. Взаємні звинувачення в «неправильному» розумінні або 

«хибності» тієї чи іншої точки зору з цього питання, як, до речі, й з інших питань 
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теорії права, стали чи не постійним супутником теоретико-правових досліджень 

[432, c. 314]. Так, на думку проф. Л. Явича, правові норми – це «якісно певний і 

усталений момент переходу змісту права (державної волі) в його форму», тому 

стосовно державної волі правові норми «не можна вважати тільки формою, не є 

вони і змістом права» [358, c. 48].  

Суперечливість наведеної позиції зрозуміла, оскільки вчений залишає 

невизначеною саму природу правової норми, що вона насправді являє собою в 

реальній дійсності, що в ній є внутрішнім, а що зовнішнім? Припустимо, що з 

точки зору позитивістського права внутрішнім у ній є державна воля, яка 

складається з таких внутрішніх елементів, як гіпотеза, диспозиція і санкція, а по 

відношенню до останніх ця воля є зовнішнім. По відношенню тієї ж волі як 

внутрішнього, зовнішнім виступає її загальнообов’язковість і формальна 

визначеність. Варто зазначити, що проблема правових норм багатоаспектна, а їх 

висвітлення виходить за межі завдань дисертації. До того ж ураховуючи те, що з 

цієї теми опубліковано чимало науково-теоретичних праць, в яких, крім 

формально-догматичних інтерпретацій поняття норм права, їх ознак, структури, 

функцій, класифікації, пропонуються нові підходи і методологія дослідження, 

сприйняття правової норми як закону правового спілкування тощо  

[426, с. 337–366].  

Щоб вийти з такої науково-проблемної ситуації, слід поцікавитись, що мав 

на увазі Г. Гегель, прагнучи розкрити надто складні і глибинні взаємозв’язки між 

змістом і формою в параметрах притаманних їм (як «закон») властивостей і 

відносин? Зазначимо, що, з нашої точки зору, він не розглядав внутрішню форму 

як структуру та організацію явища (об’єкта), оскільки кожна з цих категорій у їх 

характеристиці, зокрема права, повинна мати своє значення, займати певне місце і 

виконувати певну роль у логічній побудові системи філософських, 

загальнонаукових і спеціально-наукових понять, у тому числі й стосовно права. 

В іншому випадку у правовій науці навряд чи вдасться вибудувати чітку і логічно 

обґрунтовану систему категорій, хоча накопичений досвід і проведені вченими 

дослідження у цьому напрямі містять певні продуктивні напрацювання.  
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У зв’язку з цим важливою, на наш погляд, є думка, викладена Г. Гегелем 

у «Примітках b. Зміст і форма. § 133» «Науки логіки» до його міркувань про 

співвідношення форми і змісту. «При розгляді протилежностей між формою і 

змістом,  пише він,  суттєво важливо не полишати увагу на тому, що змісту 

немає без форми, а форма в один і той же час і міститься в самому змісті, і являє 

собою щось зовнішнє йому. Ми тут маємо подвоєння форми: по-перше, вона як 

рефлексована в саму себе є зміст, по-друге, вона як не рефлексована в саму себе є 

зовнішня, байдужа для змісту наявність. У собі тут подано як абсолютне 

відношення між формою і змістом, а саме: перехід їх одне в одне, так що зміст є 

не що інше, як перехід форми в зміст, а форма  перехід змісту в форму. Цей 

перехід є одним з найважливіших визначень. Але він виступає вперше в 

абсолютному відношенні» (курсив мій. – Є.Є.) [427, c. 298].  

Аналізуючи ці тези філософа для з’ясування їх методологічних вимог для 

розгляду діалектики співвідношення форми і змісту права, зазначимо, в них мова 

йде, по-перше, про єдине поняття форми та її органічний взаємозв’язок із 

змістом як абсолютне відношення, але не будь-яке інше, що спотворює наші 

уявлення про цілісність того чи іншого явища, у тому числі права. По-друге, що 

не менш принципово, філософ констатує «подвоєння форми», а не її «роздвоєння» 

(розщеплення) на «внутрішню» і «зовнішню» форми, що традиційно 

розглядаються в юридичній літературі як тотожні поняттям системи, організації, 

структури змісту, складу елементів і в такому ж розумінні відтворюються в 

більшості сучасних досліджень форми, джерел і структури права.  

Отже, форма права, незалежно від її позначень на внутрішню та зовнішню 

чи розгляду в інших аспектах, завжди означає спосіб об’єктивації (вираження) та 

існування права, його норм. 

Аналіз сучасної юридичної літератури свідчить про відсутність спеціальних 

теоретичних розробок проблеми «внутрішнє» і «зовнішнє» в праві, їх довільне 

застосування в науково-правових дослідженнях. Це призводить до появи 

теоретичних неточностей в аналізі якостей і формуванні конструкцій права, а 

також плутанини у використанні категорій і понять юридичною наукою.  
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«Внутрішнє» в праві – це категорія, до якої відноситься все те, що міститься 

в праві та «приховано» в ньому від безпосереднього спостереження. Так, 

внутрішнім правової норми є гіпотеза, диспозиція, санкція, тобто елементи її 

структури, кожен з яких несе в собі певне навантаження права як цілого, а це – 

соціальна справедливість, свобода, рівність. Власне останні складають у праві 

внутрішнє і зумовлюють його цінність для людей, суспільства, держави. Зовнішнє 

в праві – це завжди відкриті для спостереження вияви його дії та функціонування 

в суспільстві. Для правової норми таким зовнішнім є нормативно-правовий 

припис юридичного акту і аж ніяк не його стаття, для права в цілому – 

законодавство, судовий прецедент та інші способи об’єктивації.  

Щодо поняття так званої. внутрішньої форми права як його структури, 

зазначимо, що в реальності такої форми не існує, а йдеться про способи 

викладення внутрішніх елементів у нормативно-правових приписах юридичних 

актів. Ними є різні й взаємопов’язані прийоми комбінування викладу правових 

норм, зокрема – мовно-лінгвістичні, логічні, семантичні, структурні, юридичні 

тощо [416, с. 219230].  

Аналогічним має бути підхід і до так званої зовнішньої форми права, яка не 

є тотожною назвам нормативно-правих актів (закон, указ, постанова тощо), з чим 

у літературі пов’язують її визначення. Тобто йдеться не про форму права як таку, 

а про різновиди правових актів, у яких об’єктивуються його норми. У такому разі 

зовнішнім у праві є те, що надає юридичному акту офіційності, публічності, 

обов’язковості. Його елементами як вже зазначалося, є обов’язкові реквізити 

юридичного акта, що супроводжують його функціонування як офіційного акта-

документа, це – назва (закон, указ, постанова), заголовок, реєстраційний код, 

дата прийняття, назва органу, який ухвалив цей акт, дата набрання чинності та 

вступу в дію, підпис посадової особи та інші вимоги, встановлені законодавством 

та іншими правовими актами [216, с. 102104].  

Отже, 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 
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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.  

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. 

Дослідження проблеми внутрішнього і зовнішнього в праві дозволяє 

уточнити застосування категоріального апарату юридичної науки і позбавити 

соціально-правову практику від штучних понять і зайвої термінології. Розгляд цих 

та інших питань теорії права в наступному підрозділі цього дослідження.  

 

 

4.4 Об’єктивність права і сучасні наукові підходи до теоретичної  

      розробки його структури 

 

Для з’ясування сутності категорій структури і системи права, які в 

юридичній літературі нерідко розглядаються за змістом як тотожні, важливо 

проаналізувати існуючі з цього питання позиції науковців. Ураховуючи, що 

окремі аспекти цієї теми вже були предметом розгляду щодо співвідношення 

понять структури, форми (внутрішньої і зовнішньої), змісту права, їх сутності та 

функцій, продовжимо аналіз цих питань у дещо іншій площині, не обмежуючись 

при цьому формально-догматичними методами дослідження.  

Починаючи з середини 70-х років ХХ століття, використовуючи 

методологію системного аналізу складних систем (об’єктів), право також почали 
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розглядати як складну систему з притаманною їй багаторівневою структурою. 

Зокрема «структуру,  вважав проф. С. Алексєєв,  можна вималювати як певний 

закон зв’язку елементів (курсив мій. – Є.Є.) – такий закон, який виражає 

упорядкованість, стійкість (інваріантність) відносин між елементами. А це 

означає, що структура забезпечує збереження цілісності, єдності явища як 

системи, створює його каркас (скелет), за допомогою якого організується, 

упорядковується зміст даного явища» [433, c. 4142; 434, с. 1517; 435, с. 5].  

Визначення стосовно права сутності кожної з названих категорій щодо 

наведеного поняття структури (як закону зв’язку між елементами, їх організації та 

упорядкованості) в адаптованому вигляді застосовують у правовій науці, що й 

слугує методологічно-теоретичною основою дослідження не тільки структури та 

системи права, а й інших, у тому числі пов’язаних з ним явищ, таких, як політика, 

економіка, мораль тощо [297, c. 1315; 436, c. 43–49;].  

Звичайно, не всі існуючі в науковій літературі визначення поняття 

структури однозначно (категорично) сприйняті вченими. Так, проф. Д. Керімов 

критично ставиться до наведеного вище трактування структури, вбачаючи 

помилковість розуміння її як закономірного зв’язку та її ототожнення 

з категорією системи. Свою позицію вчений аргументує відмінностями, що 

існують між структурою статті нормативно-правового акта, яка, на його 

думку, суб’єктивна, і структурою правової норми, яка об’єктивна [274, c. 223].  

Справді, деякою мірою автор має рацію, але висновок щодо розглядуваного 

ним співвідношення статті нормативно-правового акта і структури правової 

норми, з нашої точки зору, є помилковим. Зокрема, стаття нормативно-правового 

акта і правова норма, на думку вченого, співвідносяться між собою як форма і 

зміст, тобто в цьому випадку, за логікою його мислення, маємо співвідношення 

суб’єктивного (форма) і об’єктивного (зміст) в праві, що є надто суперечливим. 

При цьому слушно наголошено на тому, що «побудова статті нормативного акта 

(як і постатейна побудова самого нормативного акта) залежить від законодавця, 

від тих цілей і завдань, які він перед собою ставить. Саме тому структура статті 

нормативного акта, навіть у тих випадках, коли вона співпадає зі структурою 
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правової норми, має в своїй основі суб’єктивний, довільний, а іноді навіть 

випадковий характер» [274, c. 223].  

Проте автор довільно, на наш погляд, розглядає вказане співвідношення, в 

якому не можна розглядати як діалектично парні категорії структури норми права 

(зміст) і статтю нормативно-правового акта (форма). Помилковість наведеної 

позиції полягає в тому, що автор співвідносить у праві принципово різні за 

походженням і сутністю правові явища. Зокрема стаття нормативно-правового 

акта дійсно будується усвідомлено і за планом законодавця, її текст за обсягом 

може складатися від одного до п’яти і більше абзаців, частин, пунктів, залежно 

від виконуваних тією чи іншою статтею акта функцій. У статті міститься правовий 

текст, виклад якого здійснюється згідно з правилами і вимогами філології 

(граматики), семантики, лінгвістики, формальної, діалектичної та математичної 

логіки [437, c. 1222].  

Так, чимало статей Цивільного Кодексу України складається з однієї 

частини (абзацу), наприклад, статтю 51 викладено складним підпорядкованим 

реченням, яким визначається застосування до підприємницької діяльності 

фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку 

діяльність юридичних осіб. Стаття 361, згідно з якою «співвласник має право 

самостійно розпоряджатися своєю часткою у праві спільної часткової власності», 

складається також з однієї частини, але яка викладена вже простим реченням. По-

іншому викладено текст у ст. 50
1
 ЦК щодо обов’язків фізичної особи-підприємця, 

пов’язаних із припиненнями її підприємницької діяльності. Стаття включає п’ять 

частин, з яких четверта містить три абзаци, а передостанню поділено на чотири 

пункти.  

Отже, у такому розумінні структура статті нормативного акта ніяк не може 

співвідноситися зі структурою правової норми, бо первинним елементом 

нормативно-правового акта є не його стаття, а нормативно-правовий припис, на 

чому свого часу наголошував проф. А. Міцкевич. «Правовий припис, писав він, 

 це самий текст статей, пунктів або інших граматично і логічно завершених 

частин нормативного акта» [389, c. 34]. Підтримуючи наведене розуміння 
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нормативно-правового припису, зазначимо, що з деякими уточненнями воно 

сприйнято іншими вченими [437, c. 45]. Нормативно-правовий припис є тією 

елементарною часткою нормативного акта, яка, на відміну від його статті, в 

подальшому є неподільною, так само, як і норма – елементарна частка структури 

права.  

Виходячи з філософсько-теоретичного розуміння поняття структури як 

такої, що являє собою спосіб, закон зв’язку елементів цілого, систему відносин 

елементів у межах даного цілого, проф. С. Алексєєв характеризує структуру права 

як багаторівневе утворення, до складу якого входять такі основні рівні: 

1) структура правової норми, 2) структура інституту права (похідні від нього 

системні утворення правових норм: субінститути, асоціації, підгалузі права), 

3) структура галузі права – головного та найбільшого підрозділу структури праві, 

4) структура права в цілому – система права (система галузей права), найвищий 

рівень структури права [435, c. 33]. 

Такий підхід у визначенні структури права в юридичній науці вперше 

запропонував проф. С. Алексєєв ще в 70-х роках ХХ століття, а його монографія 

«Структура советского права» (1975) на той час була вагомим внеском у розробку 

цієї проблеми і розвиток наукових досліджень у теорії права і, що особливо 

важливо, у галузевих юридичних науках, незважаючи на домінування в ті часи 

позитивістського розуміння права. Відтоді в правознавстві окремо 

досліджувались усі названі рівні структури права – від норм до галузей і системи, 

а також принципи, ознаки і критерії поділу права на структурні підрозділи, 

класифікація останніх тощо.  

На нашу думку, разом з тим головний недолік запропонованої теоретичної 

конструкції, полягав у тому, що вона цілком ґрунтувалася на формально-

догматичних засадах дослідження та уявленні, що право – це система 

загальнообов’язкових, формальновизначених норм. Тому постійно поставало 

питання, що втілюють у собі ці норми для суб’єктів правовідносин та які саме 

суспільні цінності тривалий час залишалися дезавуйованими ідеологічними 

«інкрустаціями». З нашої точки зору, право перестає бути правом без 
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конституювання в структурних елементах, насамперед у його нормах, 

основоположних загальнолюдських цінностей справедливості, соціальної 

свободи, рівності.  

В останні два десятиліття дискусія навколо цієї проблеми та її наукові 

дослідження більше зосередились у галузевих правових науках. З’ясування 

питань, пов’язаних із формуванням і розвитком нових підрозділів структури 

права, природи і функцій публічного та приватного права, їх ролі в регулюванні 

суспільних відносин в умовах ринкової економіки тощо – основні напрями 

сучасних науково-правових досліджень [438; 439;440]. Сьогодні виникає нагальна 

потреба в уточненні деяких теоретичних висновків, які мають пряме відношення 

до продовження теоретичних розробок проблем структури права, особливо в 

контексті соціально-юридичної природи її окремих елементів і системи права в 

цілому, що важливо у зв’язку з наявністю альтернативних підходів до 

праворозуміння.  

Якщо вибудувати розглянуті вище терміни «норма права», «структура 

права», «система права», то спільним для них є категорія «право», оскільки 

змістовно, генетично і функціонально саме до нього вони є органічно прив’язані, 

більше того, завжди завантажені правом. У такому розумінні кожен з елементів 

структури права, передусім принципи і норми як міра соціальної справедливості 

свободи, рівності, функціонують і сприймаються в суспільстві як безпосередньо 

діюче право.  

Тобто, як уже зазначалося, право в такому розумінні є легітимізована 

суспільством міра соціальної справедливості, свободи, рівності, визначена щодо 

її носіїв: народу, громадян і їх об’єднань, юридичних осіб, органів публічної 

влади. Саме завдяки соціальній справедливості, свободі, рівності право набуває 

тієї беззаперечної соціальної цінності й авторитету, яким воно має сприйматися в 

суспільстві і державі. Це дає підстави для висновку, що соціальна справедливість, 

свобода, рівність є основоположними елементами структури права, а правові 

норми чи правила як такі є лише їх об’єктивацією, зовнішньою оболонкою. 

Іншими словами, це саме те відправне начало, з чого право формується, 
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складається і діє як право.  

Щодо наведеної вище багаторівневої структури права, то вона як 

теоретична модель відображає право системою формально визначених 

загальнообов’язкових норм, установлених або санкціонованих державною 

владою. З нашої точки зору, таке визначення структури права є формальним і 

фіксує його кількісну сторону, залишаючи осторонь якісні риси права і, таким 

чином, не охоплює його як цілісне автономне суспільне явище. У зв’язку з цим 

підкреслимо, що окрема правова норма (правило дозволеної, повинної (належної), 

забороненої поведінки) повністю може й не бути втіленням названих 

основоположних структурних елементів, що в принципі можливо лише в їх 

системі, або виражати ці елементи частково. У такому розумінні правова норма 

об’єктивно не може вважатися втіленням власне права як цілого, хоча й здатна 

виконувати певну регулятивну, охоронну, компенсаційну або іншу функцію. Тому 

в літературі вона характеризується як «клітинка» права (Л. Явич) лише в 

системному зв’язку з іншими правовими нормами, тобто коли всі вони 

інтегровані у відносно автономну окрему систему – інститути, комплексні 

асоціації, галузі права тощо.  

У свою чергу правовій нормі, як і будь-якому іншому явищу, властива лише 

її структура, елементами якої, залежно від її функціонального призначення є 

гіпотеза, диспозиція і санкція. Для регулятивних норм такими елементами 

структури є гіпотеза і диспозиція; для правоохоронних – диспозиція (гіпотеза) і 

санкція [441, c. 2734; 442, с. 147153; 443, с. 512; 444, с. 1925; 445, с. 2427]. 

Кожен із названих елементів структури правової норми певною мірою є 

відображенням основоположних елементів структури права – справедливості, 

свободи, рівності.  

Так, гіпотеза формулюється законодавцем у такий спосіб, щоб визначені 

ним умови дії правової норми не обмежували або не утискали свободу вибору 

правомірних дій особи; диспозиція – встановлювала баланс і взаємозв’язок прав і 

обов’язків суб’єктів правовідносин, сприяла їх взаємному виконанню, 

забезпечуючи у такий спосіб справедливість і рівність у їх стосунках; санкція – 
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стримувала (попереджувала) цих суб’єктів від протиправних дій, визначала міру 

їхньої відповідальності за наслідки вчиненого правопорушення. Завдяки тому, що 

дія правових норм здійснюється у взаємозв’язку та взаємозалежності, їхня 

«потенціальна енергія» збагачується і посилюється утворенням відповідної 

цілісної нормативної регулятивно-охоронної системи [483, c. 83107]. Ця 

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

об’єктивному і паритетному феномені суспільного ладу, дія і авторитет якого 

підтримується державою.  

Таким чином, наведене розуміння структури права спрямоване на 

з’ясування і виявлення в останньому тих елементів, за наявності яких право, 

власне, і називають правом. Так, проф. В. Лазарєв визначає право як сукупність 

визнаних у суспільстві і забезпечених офіційним захистом нормативів рівності і 

справедливості, які регулюють боротьбу й узгодження вільних волевиявлень у їх 

взаємовідносинах один з одним [447, c. 13]. Досліджуючи проблему істинності 

правових норм, проф. В. Баранов також дійшов висновку, що саме справедливість 

є фундаментом істини. Тому істинна норма, вважає він,  це та, що є втіленням 

справедливості [253, c. 318–320]. У такому ж значенні, хоча не в контексті 

структури права, висловлювали свої думки й інші вчені (М. Козюбра, Г. Мальцев, 

С. Максимов, О. Петришин, Л. Петрова, С. Погрібняк, П. Рабінович та інші).  

Названа структура права є об’єктивною і тому не може бути змінена 

законодавцем, наукою чи іншими соціальними суб’єктами, з чим погоджується 

переважна більшість учених-правознавців. Адже не випадково, що вся людська 

історія є боротьбою класів, інших соціальних груп, окремих людей за своє право, 

тобто боротьбою за соціальну справедливість, свободу, рівність, а не просто за ті 

чи інші юридичні норми чи правила. Разом з тим законодавець може лише 

певною мірою, причому як виняток, і заради безпеки суспільства, держави, людей 

або їх спільноти, обмежити свободу, втім не знизити рівень соціальної 

справедливості та правової рівності. При цьому підкреслимо, що тільки за таких 

мотивів і не в інший спосіб, як лише у випадках, передбачених Конституцією і 

законами України. Також зазначимо, що навіть призначення громадянину 



 352 

довічного позбавлення волі – найсуворішого з видів кримінального покарання – 

зберігає за ним право на життя і користування дозволеними законом окремими 

соціальними благами, у тому числі особистими.  

Сама ж система правових норм, хоча і є свідченням існування між ними 

взаємозв’язків і взаємодії, проте не є тим суцільним ланцюжком, яким 

здійснюється (у повному обсязі, кваліфіковано «за поділом праці») регулювання 

та охорона правовідносин у відповідній сфері життєдіяльності суспільства і 

держави. У такій системі утворюються автономні структурні підрозділи, одним із 

яких є правовий інститут, котрий у багаторівневій структурі права, за 

визначенням проф. С. Алексєєва, являє собою «первинну правову спільноту» 

[435, c. 119]. Поділяючи цю позицію вченого, підкреслимо, що в такому вимірі 

правовий інститут є функціонально-структурованою підсистемою в структурі 

права, що забезпечує цілком автономне, відносно повне і завершене регулювання 

суспільних відносин у певній сфері життєдіяльності суспільства і держави 

[435, c. 120121]. У зв’язку з цим важливо, на нашу думку, зосередити увагу на 

тому, що здійснюване правовим інститутом регулювання суспільних відносин є 

самостійним, цілісним і відносно завершеним [435, c. 119122].  

Буде логічно стверджувати, що правові норми, складаючи той чи інший 

правовий інститут, акумулюють у ньому свою сукупну енергію і таким чином у 

повному обсязі трансформують цей інститут у носія права як такого, тобто є 

втіленням його основоположних структурних елементів соціальної 

справедливості, свободи, рівності. У зв’язку з цим, незалежно від походження, 

предметного та функціонального призначення, будь-який правовий інститут (а не 

окрема його норма), скажімо, публічної (державної, комунальної) чи приватної 

(індивідуальної, колективної) власності, зобов’язального, авторського, 

спадкового, договірного права тощо, вини, апеляційного та касаційного 

оскарження судових рішень тощо, виступає єдиним цілим – правом, яке за 

наявністю відповідних умов здійснюють його користувачі: фізичні та юридичні 

особи, народ, територіальні громади, держава. Кожен суб’єкт правовідносин за 

наявності необхідних умов реалізує належне йому право відповідно до 
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легітимованої міри свободи, рівності, соціальної справедливості.  

У дослідженні структури права особливе ставлення й науковий інтерес 

вченими виявляється до проблеми галузей права, об’єктивно інтегрованих в єдину 

систему, яка й на сьогодні є одним із найважливіших теоретичних аспектів 

правової науки і юридичної практики. Адже за результатами розробки цієї теми і 

сформульованими висновками будується система законодавства і система 

правової науки, визначаються її окремі галузі, напрями розвитку наукових 

досліджень, орієнтири законотворчої діяльності, у тому числі кодифікації 

законодавства.  

Як відомо, крім категорії «система права», в юридичній літературі також 

давно використовується термін «система законодавства». Починаючи з 70-х років 

ХХ століття і до цього часу в більшості підручників із загальної теорії права і 

держави, як правило, окремий розділ (глава) присвячено темам: «систем права» і 

«система законодавства» та їх «співвідношення» [62, с. 386400; 63, с. 244272; 

64, с. 407417]. Такий підхід у викладі досить непростої і дискусійної проблеми, 

на нашу думку, є важливим кроком у впровадженні науково-теоретичних 

доробків у навчальний процес. Проте це зовсім не означає, що ця проблема 

повністю себе вичерпала і все в ній з’ясовано. 

Сумніви щодо наукових підходів, методології, теоретичних позицій із 

трактування системи права завжди були предметом тривалих і гострих дискусій. 

Не менш гостро ця тема обговорюється й сьогодні, свідченням чого є поява з цієї 

проблематики нових наукових статей, монографічних і дисертаційних 

досліджень, причому як з предмета загальної теорії права, так і галузевих 

правових наук. Аналізуючи ці наукові джерела, можна дійти висновку, що 

більшість їх авторів вважають, що правове регулювання суспільних відносин 

здійснюється, з одного боку, системою права (окремою його галуззю, правовим 

інститутом), яка є вирішальною, з іншого  системою законодавства, похідної від 

системи права [329, с. 2430].  

З наведеною позицією не можна погодитись, оскільки в теоретичному плані 

вона ніби дає уявлення щодо функціонування водночас двох нормативно-
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правових систем – права і законодавства, про що вже згадувалося раніше. Крім 

того, з точки зору юридичного позитивізму прихильники такого підходу 

протиставляють, точніше відривають право від законодавства, що в такому 

контексті аналогічно відриву змісту права від його форми. По-перше, зміст і 

форма – це дві природно пов’язані сторони одного й того ж явища – права. 

З цього приводу проф. С. Алексєєв ще на початку 60-х років ХХ століття писав, 

що система права є системою самого змісту права, тоді як система законодавства 

співвідноситься із його формою. Тому було б неправильно останню (нормотворчу 

діяльність держави) відривати від права або, тим більше, протиставляти їх одна 

одній. Виходячи з їх діалектичної єдності (форми і змісту), слід визнати, що 

обумовленість системи законодавства системою права має характер об’єктивної 

закономірності [448, c. 144]. Цілком слушна позиція, якщо використовувати 

умову її послідовного дотримання при подальшому розгляді цієї проблеми. 

По-друге, структура змісту права і структура форми права, одним із виявів 

яких відповідно є система права і система законодавства, зумовлені більш 

загальним за сутністю співвідношенням, а саме, – змістом і формою права. По-

третє, багато в чому ця проблема в зазначеному контексті, на нашу думку, є 

штучною теоретичною конструкцією, що відтворює застарілу на сьогодні наукову 

парадигму 60–80-х років ХХ століття. Зважаючи на наукові публікації, з’ясування 

проблеми співвідношення системи права і системи законодавства може тривати 

стільки часу, скільки його необхідно для пошуку відповіді на питання: що є право 

в реальній дійсності? І з чого воно складається як об’єктивне, самостійне явище 

суспільного ладу?  

Важливо, що у країнах Заходу, зокрема Європейського Союзу, дискусії 

щодо з’ясування співвідношення системи права і системи законодавства не існує, 

оскільки увага й інтереси правознавців не обтяжені вказаною вище теоретичною 

парадигмою, а зосереджені на змістовних проблемах права, зокрема на 

забезпеченні публічною владою прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних 

осіб, стабільності законодавства і правопорядку. Їм притаманні більш вільні й 

широкі, обґрунтовані на засадах неформалізованої методології, дослідження щодо 
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класифікації елементів структури права. Юристів-теоретиків, як пишуть 

А. Жалінський і А. Рьоріхт, всюди гостро цікавлять питання статусу (насамперед 

самостійність) тих чи інших систем правових норм, що виділені за різними 

критеріями в автономні підрозділи. Це постійно обговорюється як у працях 

загальнотеоретичного характеру, так і в спеціальних: з конституційного, 

адміністративного, корпоративного, цивільного та інших галузей права  

[449, c. 716]. 

Можливо, що подібне становище у вітчизняній правовій науці з питань 

системи права склалося завдяки існуванню в радянські часи офіційної 

світоглядної доктрини марксизму, згідно з якою право в цілому, а також його 

сутність, функції, призначення визнавались явищем надбудовним, обумовленим 

економічними (базисними) відносинами суспільства. У ХХ столітті радянського 

періоду така позиція в правознавстві була домінуючою, тому дещо своєрідно 

визнавалась і об’єктивність системи права, про яку стверджувала переважна 

більшість його дослідників. Так, проф. С. Алексєєв наголошував, що система 

права має об’єктивний характер у тому розумінніі, що вона обумовлена 

об’єктивно існуючими суспільними відносинами, що регулюються правом. 

Система права – не є штучно створене поняття, а внутрішня якість самого права, 

об’єктивно породжена самим життям суспільства [448, c. 8].  

Повністю з таким визначенням системи права не можна погодитись, 

оскільки, по-перше, воно не характеризує «внутрішню якість права». Навпаки, 

якість права, хоча насправді йдеться про законодавство, визначається його 

точністю і повнотою змісту, ефективністю в регулюванні суспільних відносин, а 

якість кожної правової норми, з яких складається система права, визначається 

точністю формулювання в них гіпотези, диспозиції, санкції, узгодженістю з 

принципами права, іншими нормами його системи. По-друге, потребує певного 

уточнення й висновок, згідно з яким об’єктивність системи права розуміється 

лише в певному значенні, а точніше, що вона об’єктивно обумовлена суспільними 

відносинами, насамперед економічними.  

Насправді об’єктивною система права є за своєю природою, а не тим, що 
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вона чимось породжена, адже в реальності, зокрема соціально-економічній, 

існування і розвиток будь-якого явища пов’язані з чимось іншим. Природні, 

демографічні, економічні, політичні, духовно-культурні та інші фактори (явища) є 

тим середовищем, в якому відбувається процес формування права. Так, справжня 

ринкова економіка неможлива без наявності підприємницької конкуренції, яка 

для забезпечення своєї ділової репутації та впливу на споживачів не може 

обійтися без належної інформації, реклами тощо. Відповідно до цих умов 

з’являється і формується інформаційне та рекламне право. 

У 3040-х і 5060-х роках ХХ століття відбулися наукові дискусії з проблем 

системи права, які з певними паузами продовжувались і в 7080-і роки. 

Результати і висновки цих дискусій впродовж кількох десятиліть ретельно 

аналізувались ученими-юристами й отримали всебічне висвітлення в юридичній 

літературі [329, с. 2534; 450, с. 5561; 451, с. 776]. Разом з тим варто зазначити, 

що ця проблема і сьогодні залишається актуальною, постійно збуджує наукову 

громадськість [452, c. 1011], особливо в період, коли відбувається зміна 

суспільно-політичного ладу країни, що обумовлює істотне оновлення чинного 

законодавства і реформування правової системи суспільства в цілому.  

Одним із найгостріших і найцікавіших аспектів системи права є визначення 

її природи, є вона явищем об’єктивним чи утворюється залежно від намірів, волі 

та свідомості законодавця, правових доктрин, потреб юридичної практики. Крім 

того, незважаючи на проведені в минулому наукові дискусії та вирішення ними 

важливих теоретичних і практичних питань, все ж і сьогодні залишаються деякі 

проблемні аспекти, які потребують додаткового осмислення, встановлення більш 

чіткого та аргументованого розуміння феномена системи права й органічно 

пов’язаної з нею системи законодавства. 

Частково поділяючи позицію вчених з цієї проблеми (С. Алексєєва, 

С. Братуся, В. Баранова, І. Казьміна, О. Красавчикова, В. Кудрявцева, 

А. Міцкевича, Н. Оніщенко, В. Опришка, Н. Пархоменко, А. Піголкіна, 

С. Полєніної, І. Самощенка, В. Сорокіна, Л. Федоренка, Л. Явича, В. Яковлєва, 

О. Ющика та інших), які систему права вважають об’єктивною, саме на яку має 
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орієнтуватися система національного законодавства та система юридичної 

науки, зазначимо, що така позиція є найбільш поширеною в юридичній літературі 

й на сьогодні переважає в науковому трактуванні категорії системи права. Власне, 

це є той стрижень, навколо якого формується сама доктрина системи права. 

Однак і в такому разі було б передчасно робити висновок про те, що у цій 

доктрині вирішені всі протиріччя, усунута різноманітність в уявленнях про 

систему права, особливо з питань формування в ній нових галузей та інших 

структурних підрозділів тощо [448, c. 144173].  

Оцінюючи попередні досягнення з питань системи права, проф. О. Ющик, 

пише, що «традиційні уявлення про «систему права» і «систему законодавства», 

які склалися в теорії, є однобічними, метафізичними абстракціями штучно 

роз’єднаних між собою змістовної та формальної сторін єдиної правової системи, 

тобто відображають не реально функціонуючу правову систему, а її довільно, 

умоглядно розчленовані фрагменти» [451, c. 10]. Частково поділяючи таку оцінку 

стану наукових досліджень, зокрема щодо протиставлення системи права і 

системи законодавства (змісту і форми в праві), вважаємо, що автор все ж не 

вирішує цієї проблеми поєднуючи їх категорією «правова система».  

У зв’язку з цим варто зазначити, що в юридичній літературі поняття 

«правова система» застосовується для інтегрування різних за природою елементи, 

але таких, що мають спільні функціональні властивості, стрижнем яких є право. 

Тобто те, що ґрунтується на юридичних нормах, у єдності та взаємодії охоплює 

всі конститутивні елементи правової дійсності і окреслює загальну конструкцію 

діючого права в тій чи іншій країні, називається правовою системою [44, c. 87; 

453, с. 240255]. Як зазначає проф. С. Алексєєв, це поняття (яке, не зважаючи на 

близьке звучання і деякі точки дотику розглядуваних явищ) потрібно чітко 

відрізняти від поняття системи права – будови права як нормативного утворення, 

покликаного не тільки дати конструктивну характеристику правової дійсності, її 

структурної побудови, а й відобразити генетичний аспект системи, в даному разі – 

роль і співвідношення правотворчості та правозастосовної діяльності 

компетентних органів» [44, c. 8788].  
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Аналогічної позиції дотримуються й інші вчені, для яких правова система – 

це не тільки право як нормативна система, його джерела, а й також 

правосвідомість, правова наука, юридична практика, у тому числі й нормотворча, 

систематизація законодавства, правозастосування, тлумачення, договірна, 

нотаріальна, слідча тощо [454, c. 399400]. Тобто поняттям «правова система» в 

такому розумінні охоплюються всі компоненти (підсистеми), які безпосередньо 

стосуються формування та здійснення права в суспільстві. 

З розвитком правової науки збагачується її категоріально-понятійний 

апарат, особливо це спостерігається в теорії права і філософії права. Нерідко 

використані в них словесно різні поняття по суті відображають одні й ті самі 

правові явища, які за змістом надто схожі, а то й тотожні. Так, пише С. Максимов, 

введення в контекст методологічних і світоглядних проблем правознавства 

категорії «правова реальність» дає можливість розглядати право не просто як 

надбудовне явище, що живе лише відображеним життям економічної структури 

суспільства (суспільного відношення, інституту, форми суспільної свідомості), а 

як особливий світ, автономну сферу людського буття, що має власну логіку і 

закономірності, на які не можна зважати
 
[101, c. 149]. Слушна думка, у якій чи не 

вперше так чітко за останні роки у філософсько-правовій літературі 

наголошується на самостійності права, а не на його характеристиці як надбудови, 

що лише відображає суспільні відносини і по суті є вторинним за походженням та 

функціонуванням явищем.  

Оскільки право в концепції правової реальності є базисною категорією, то 

за своїм змістом вона досить наближена до понять правової системи, правової 

форми, правової основи, правової матерії, а також до таких метафоричних 

визначень, як правове життя, правове поле, правове буття тощо. Усі ці категорії та 

визначення використовуються в дослідженнях права для вирішення певних 

теоретичних питань. Як слушно наголошує Т. Тарахонич, «саме наукові дефініції 

зумовлюють світоглядний аспект юридичної науки, надають можливість глибше 

зрозуміти різноманітні сторони об’єктів, процесів та явища правової дійсності» 

[411, с. 132].  



 359 

На відміну від правової реальності, правової дійсності та інших близьких до 

них понять, правова система, на думку проф. М. Матузова, – це доволі обмежене 

широке поняття, що відображає всю складну і живописну палітру правової матерії 

у всіх її виявах і станах [455, c. 1424]. Звичайно, це занадто абстрактний і 

метафоричний виклад сутності правової системи можна застосувати для 

визначення й інших подібних їй категорій, схожих чимось з нею, які, на перший 

погляд, видаються більш «привабливими» на публіцистичному та побутовому 

сприйнятті права, зокрема такі, як «правова дійсність», «правова реальність», 

«правове поле», «юридична надбудова», «правове життя» тощо [411, с. 134–137; 

456,  с. 18–26]. 

Тож використання названих та інших термінів залежить від самих 

дослідників проблем теорії права в контексті поставлених ними завдань і цілей. 

Адже, як правильно підкреслює А. Васильєв, мислення тоді завершується 

результатами, тотожними об’єкту пізнання, коли воно рухається за законами 

цього об’єкта [38, c. 108]. Усе це говорить про те, що в теоретичній юриспруденції 

існує потреба в подальшому опрацюванні та систематизації категоріально-

понятійної системи юридичної науки. У зв’язку з цим проф. М. Панов слушно 

вказує на те, що «чим глибше і досконаліше розроблені поняття і категорії 

юридичної науки, тим досконаліше саме позитивне право як таке, тим точніше і 

якісніше воно здатне регулювати відповідні суспільні відносини» [457, c. 51]. А 

це вже стосується удосконалення методології правової науки, у тому числі 

методів дослідження правових явищ, що становить важливий напрям у сучасному 

правознавстві [39, c. 22–30]. 

Отже, з наведених положень вочевидь випливає те, що поняття правової 

системи поглинає також і систему законодавства, яку розуміють як форму 

позитивного права, а не як окрему самодостатню нормативну систему 

регулювання суспільних відносин. Для цього дослідження важливо встановити те, 

що право, як і його система, є складовою правової системи суспільства, у якій 

воно виконує вирішальну засадничу функцію. При цьому не ставиться завдання 

дослідити проблему правової системи в тому обсязі, який може «претендувати» 
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на її повне висвітлення, до того ж, ураховуючи, що цьому присвячено достатньо 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених [458; 459; 460; 461; 462].  

З цієї проблематики помітно виділяється п’ятитомне комплексне 

дослідження: «Правова система України: історія, стан та перспективи» (2008), 

підготовлене авторитетними українськими вченими-юристами Національної 

академії правових наук України. Значна увага в ньому приділена розгляду 

проблем реформування та перспектив розвитку правової системи Української 

держави, де водночас критично сприймається її реальний стан. Так, аналізуючи 

питання права і демократії в умовах формування та розвитку правової системи, 

проф. О. Скрипнюк наголошує, що «у досліджуваній схемі «демократія – право – 

національна правова система» свою слабкість та хиткість засвідчили всі три 

елементи: демократія виявилась неміцною, право – недієвим (курсив мій. – Є.Є.), 

а правова система – у багатьох випадках низькоефективною» [463, c. 685]. На 

превеликий жаль, вченим констатовано те, що вже існувало і відбувалося в 

українському суспільстві задовго до суспільно-політичної кризи, що сколихнула 

країну наприкінці 2013 року і яка досі триває.  

Стосовно самої проблеми системи права, то не можна не звернути уваги на 

таку важливу для юридичної науки обставину, як поступове зниження 

зацікавленості в дослідженні системи права, хоча зовні, як зазначає проф. 

В. Сорокін, все ніби видається благочинним. Він наголошує, що при цьому 

помітно знизився інтерес до цієї проблеми вчених докторського рівня, які 

займаються дослідженнями в тій чи іншій галузі вітчизняної правової науки. 

З одного боку, це неминуче призводить до певного зниження 

загальнотеоретичного рівня галузевих досліджень і наукового потенціалу тих, хто 

їх здійснює. З іншого – такий стан негативно відбивається і на рівні 

загальнотеоретичних розробок [298, c. 30].  

Друга важлива обставина, на яку звертається увага, полягає в тому, що, хоча 

не бракує правильних суджень щодо системних властивостей права, в яких 

розкриваються найважливіші його сторони, але вони (судження) нікуди не 

«ведуть», перетворюючись на самоціль [298, c. 30]. По суті, поділяючи таку 
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оцінку, зазначимо, що подібна ситуація на цей час склалася і в навчальному 

юридичному процесі, в якому поки що домінують формально-догматичні методи 

освоєння теоретичного матеріалу, ілюзорні уявлення про існування сьогодні 

правової держави, високоякісного та ефективного законодавства, дію в 

суспільстві верховенства права.  

Так, порівнюючи виклад теми системи права в підручниках з предмета 

загальної теорії права, вчений пише, що, «виявляється, по-перше, своєрідне 

повторення минулих викладів, тобто того, про що вже багаторазово писалось у 

багатьох попередніх виданнях і, по-друге, що написані різними авторами, видані в 

різних містах, різними видавництвами, – ці глави (про систему права – Є.Є.) 

схожі одна на одну, як близнюки, за змістом тексту та за окремими 

формулюваннями» [298, c. 30]. По суті, без будь-яких коректив такий висновок 

можна поширити і на вітчизняні підручники та посібники з теорії права і держави.  

Є необхідним загострення уваги на об’єктивності системи права, що 

пізнається наукою і за результатами досліджень якої формується відповідна 

доктринально-теоретична модель системи права, що в своїй основі стає моделлю 

системи юридичної науки, навчального процесу і системи законодавства. При 

цьому така модель може повністю й не відображати існуючої в дійсності системи 

права і тому для науково-правового пізнання залишається об’єктом подальшого 

вивчення її структура, принципи, склад, властивості, функціонування.  

Отже, така конструкція системи права сприймається як наукова гіпотеза, 

принаймні частково, щодо наявності в реально існуючій системі права, 

наприклад, таких галузей, як медичне, промислове, транспортне, спортивне, 

інформаційне право тощо. Така гіпотеза може бути підтверджена або ж, навпаки, 

спростована тією ж реальністю, тобто дійсним станом системи права. Свідченням 

такого підходу до вирішення питань системи права в науковій літературі, як 

зазначалось, є позиції вчених щодо визначення принципів (критеріїв) формування 

та класифікації основних структурних складових системи права – інститутів і 

галузей права.  

Втім, з іншого боку, система права, незалежно від статусу, який надається їй 
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у літературі (тільки як об’єктивного чи об’єктивно-суб’єктивного явища), є 

невід’ємною складовою суспільного ладу. Суспільство зацікавлене в наявності 

належного правового забезпечення громадського порядку, захисту прав і свобод 

людини, юридичних осіб, національних інтересів народу і держави. Це покладає 

на державу, її владні органи, передусім на парламент, президента та уряд, 

обов’язок формувати таку систему законодавства, яка була б здатна узгоджено й 

ефективно регулювати суспільні відносини відповідно до потреб та інтересів 

суспільства, насамперед соціальної справедливості, свободи і правової рівності. 

Після проголошення України незалежною державою науково-теоретична 

модель системи позитивного права, крім визнання підсистем публічного і 

приватного права, за своєю номенклатурою інститутів і галузей права залишилася 

майже незмінною. У складі її структури існують ті самі галузі конституційного, 

адміністративного, цивільного, господарського, трудового, кримінального, 

процесуального права тощо. Звичайно, система українського права не була 

законсервована, а розвивалася одночасно із розвитком економіки, науки, 

культури, всіх інших сфер життєдіяльності суспільства і держави. Тільки на рівні 

окремих галузей і правових інститутів можна виявити чимало новел, як 

підприємницьке і корпоративне право, інститут приватної й інтелектуальної 

власності та інші, що свідчить про істотне оновлення правового змісту 

законодавства і розвиток його системи.  

Однак модель системи права, що певною мірою є показником пізнання її 

закономірностей, може передбачати безліч різних галузей права, конструювання 

яких у такому розумінні може здійснюватися за доцільністю, розсудом науковців 

(скажімо, галузь промислового, спортивного, транспортного права тощо). Подібні 

галузі права можуть бути утворені й за іншими так званими обґрунтованими 

критеріями, яскравим прикладом чого, як зазначалося, за радянських часів було 

колгоспне право [464, с. 65–76; 465, с. 16–28], яке пізніше намагалися 

трансформувати в галузь аграрного або/чи сільськогосподарського права [210, 

c. 75–78; 466, с. 51–58; 467, с. 8–11].  

Процес «відкриття» нових галузей системи права продовжується і в 
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сучасний період. Скажімо, є категорія «валюта», якою охоплюються національна 

грошова одиниця – гривня та грошові одиниці іноземних держав, для яких 

законом встановлено особливий правовий режим функціонування, предмет і 

методи регулювання тощо. За наявності таких умов, чому б і не створити в 

системі права «галузь валютного права» та однойменну науку, як це пропонується 

деякими фахівцями-юристами [468, с. 36–48; 469, с. 14–23]. Інша справа, коли 

йдеться про навчальну дисципліну «валютного права», то в такому випадку 

необхідність у ній зумовлена суспільно-державними потребами та інтересами, а 

також професійною доцільністю.  

Наведене є підтвердженням того, що будь-який суб’єктивний чи вольовий 

підхід до визначення системи права, як, до речі, і до системи законодавства, є 

неприйнятним. У 70-х і 80-х роках ХХ століття проф. С. Алексєєв наголошував на 

важливості теоретичного обґрунтування системи права, яке полягає в дослідженні 

структури права як реального суспільного явища, у виявленні об’єктивно 

існуючих її елементів [44, c. 240252]. Поділяючи таку позицію, втім зауважимо, 

що в науковому значенні структура права і система права – не є тотожними 

поняттями, кожне з яких відображає певний стан права, визначає його якісну і 

кількісну сторони. Так, згадуване неодноразово поняття структури права з 

наукової точки зору означає, по-перше, будову права (власне, з чого воно 

складається), по-друге, способи зв’язків (генетичні, системні, ієрархічні, 

координаційні, функціональні тощо) між елементами, які його утворюють.  

Визначаючи позитивне право як систему загальнообов’язкових норм, не 

важко знайти відповідь на питання, що такому значенні  становить його 

структуру. Передусім її елементами називають правові норми, «клітинки» права 

(адже з них, як вважають автори, складається саме право), із системи, а не якоїсь 

простої сукупності яких утворюється так зване об’єктивне право або право в 

об’єктивному сенсі. Такі уявлення є досить поширеними в юридичній літературі, 

а їх лейтмотивом є сприйняття феномена «право» за значенням близьким, якщо не 

тотожним категоріям «закон», «законодавство». Тобто право як суспільне явище в 

такому розумінні сприймається як чинне законодавство, тобто як позитивне 
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право. Тому й вважають, що на основі норм об’єктивного права виникає і 

формується суб’єктивне право або право в суб’єктивному розумінні  

[169, c. 216–217].  

У літературі такий підхід щодо визначення природи об’єктивного і 

суб’єктивного права можна вважати традиційним, що повністю вкладається в 

методологію формально-догматичного сприйняття позитивного права. Все в 

такому разі було б задовільним, якби не окремі деталі наведеного висновку.  

По-перше, не можна погодитися з ієрархічною, як і з будь-якою іншою 

підпорядкованістю чи залежністю суб’єктивного права від об’єктивного, що за 

наслідками призводить або може призвести до обмеження суб’єктивного права. 

За такою концепцією виходить, що якщо в законі не передбачено те чи інше 

суб’єктивне право, то і в дійсності його, як явища, не існує і бути не може. 

Насправді у цій дійсності суб’єктивне право все ж існує, інша справа, як до нього 

ставиться публічна влада держави, чи визнає його і забезпечує, чи, навпаки, 

навмисне не «помічає» його. Наприклад, впродовж тривалого часу право догляду 

за народженими і малолітніми дітьми законом визнавалося виключно за матір’ю, 

а за батьком – ні. З цього приводу органами конституційної юрисдикції більшості 

країн подібна практика була визнана як така, що утискає права батька, порушує 

принцип правової рівності в сімейних відносинах, нівелює відповідальність за 

здоров’я, життя та виховання дітей.  

По-друге, наведена позиція не враховує того, що система суб’єктивних прав 

включає невідчужувані (природні) права людини і громадянина, пріоритет яких 

перед державою (законом) визнається всіма демократичними країнами світу, 

закріплено в міжнародно-правових документах, висвітлено в численних наукових 

публікаціях [470, c. 18–23; 471, c. 176–193; 472, с. 55–63]. У цьому сенсі 

Конституція України констатує, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю». Ці 

«права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
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держави» (курсив мій. – Є.Є.). Крім того, Основний Закон встановив дуже 

важливий, на нашу думку, принцип, згідно з яким «права і свободи людини і 

громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними».  

Наведені конституційні приписи – це чітко виражена політико-правова 

ідеологія держави, яка є втіленням одного з найважливіших соціально-правових 

принципів – гуманізму, відповідно до якого повинна бути організована і 

спрямована діяльність усіх без винятку органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб. Втім у практичному плані це стає реально 

можливим лише за умови формування та функціонування розвинутого 

громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави. Такої 

мети українським суспільством і державою поки що не досягнуто, як і не 

вирішені пов’язані з нею завдання. Так, є права і свободи громадян, які хоча й 

гарантовані Основним Законом України, але перебувають у стані очікуваного 

здійснення. У такому разі про це досить влучно сказано: «повністю маючи всі 

права, без права користуватись ними». Власне в цьому, на нашу думку, полягає 

одна з особливостей і найбільший недолік соціально-юридичної природи 

писаного (позитивного), у тому числі суб’єктивного права. 

Аналіз права в об’єктивному і суб’єктивному сенсах показує, що йдеться 

про одне й те саме явище – право, але визначенню якого надається різний зміст, 

хоча такий зміст, на наш погляд, повинен бути однаковим. Схоже, що такої 

позиції дотримувався проф. Я. Магазинер, на думку якого, все взагалі право 

країни може розглядатися або як система суб’єктивних прав, належних окремим 

особам, індивідам і колективам, або як система об’єктивних норм, що 

установлюють об’єктивний порядок спілкування [473, c. 106]. Тобто право як 

таке, незалежно від визначення, завжди спрямоване на конкретного користувача 

(фізичну, юридичну особу, органи публічної влади). До того ж особливістю 

соціально-юридичної природи суб’єктивного права є те, що його існування і 

належність тим чи іншим особам (носіям цього права) не пов’язане з 

підпорядкованістю об’єктивному праву. Насамперед ідеться про вже згадувані 

невід’ємні (невідчужувані) природні права людини: на життя і його захист, 
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свободу пересування, вираження думки і слова, на недоторканність, повагу 

гідності, честь тощо.  

Суб’єктивне право, як вважають його дослідники, являє собою комплексну 

категорію, структурними елементами якої є визначена законами міра можливої та 

обов’язкової поведінки, а саме: 1) право особи самостійними діями задовольняти 

власні інтереси; 2) право особи вимагати від іншого суб’єкта правовідносин 

здійснення обов’язків, з якими пов’язана реалізація його інтересів; 3) право особи 

вимагати від компетентних державних органів об’єктивного та справедливого 

вирішення спірної ситуації або захисту законного інтересу. Отже, з 

позитивістської доктрини суб’єктивне право традиційно визначається як 

установлена і забезпечена (гарантована) державою, адресована певному суб’єкту, 

міра дозволеної поведінки, а кореспондуючий такому праву обов’язок  міра 

повинної (належної) поведінки [83, c. 1419; 391, c. 4445]. 

На підставі такого розуміння структури суб’єктивного права природно 

випливає висновок, що воно є правом стосовно можливостей осіб, які вони 

можуть реалізувати за наявності лише певних умов, визначених законом: 

політичних, соціальних, матеріально-фінансових, медичних, а також особистих 

можливостей. Дихотомія такого права полягає в тому, що, з одного боку, це право 

перебуває в площині поки що не здійсненого, але потенційно є тим, що може і має 

відбутися. Тобто йдеться про той випадок, коли можливе переходить у дійсність, 

стає цією дійсністю. З іншого боку, це право як таке є дійсністю, частиною 

реальної життєдіяльності, що втілює легітимізовану суспільством, визнану і 

підтриману державою міру соціальної справедливості, свободи й рівності 

суб’єктів цього права. Названі основоположні правові цінності є засадничими 

елементами структури права, тому тільки ними закони, інші юридичні акти 

ідентифікуються на відповідність праву, тобто визнаються правовими чи ні.  

У цьому контексті, досліджуючи основоположні принципи права, 

С. Погребняк визначає такі принципи як елементи права, відносячи до них 

справедливість, рівність, свободу, гуманізм [219, c. 24]. Якщо це так, у чому, з 

нашої точки зору, немає сумніву, то логічним мав бути і висновок щодо 
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визначення структури права та її елементів не як багаторівневої та як такої, що 

складається з правових норм, а з елементів, якими є справедливість, рівність, 

свобода. Проте далі міркування вченого пішли шляхом суто позитивістського 

сприйняття права і його ролі в суспільстві, адже «людське життя,  вважає він,  

може вільно розгортатися лише в межах законів (курсив мій. – Є.Є.), 

установлених людьми для себе, законів, визнаних усіма і обов’язковими для всіх» 

[219, c. 7]. З таким поглядом важко погодитись, оскільки при цьому не 

враховується дія для фізичних і юридичних осіб правового принципу, згідно з 

яким «дозволено все, що не заборонено законом». 

Тому вважаємо за потрібне зробити кілька уточнень щодо наведеної позиції 

автора. По-перше, якщо вести мову про закони, то встановлюють їх не просто 

люди, а посадові особи – законодавці. По-друге, закони за своїм конституційно-

правовим статусом є обов’язковими до виконання всіма без винятку суб’єктами 

суспільних відносин, хоча не всіма ті чи інші закони можуть визнаватися 

правовими, тобто такими, що в насправді є втіленням соціальної справедливості, 

рівності, свободи і відповідають національним інтересам держави. 

Таким чином, викладений нами підхід у дослідженні структури права, 

звичайно, не є остаточним і в науковому плані не виключає інших, нових і в 

методологічному плані, можливо, більш аргументованих. Головне полягає в 

подоланні формально-догматичного вивчення і сприйняття права. Тому пошук 

оптимальних способів для відтворення права як об’єктивного явища 

продовжується сьогодні в працях вітчизняних і зарубіжних учених. Щоправда, 

їхні зусилля переважно зосереджені на висвітленні верховенства права  однієї з 

найпопулярніших тем у сучасному вітчизняному та зарубіжному правознавстві, в 

якому найважливішим аспектом визнаються права і свободи людини, їх реалізація 

і захист у державі. Стосовно проблеми структури і системи права, то їх розробка 

поки що залишається у «тіні» теорії верховенства права. Навіть у нещодавно 

виданій п’ятитомній науковій праці вчених-юристів Національної академії 

правових наук України: «Правова доктрина України» (2013) ця проблема чомусь 

залишилася поза увагою теоретиків права.  
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За останні роки помітним науково-теоретичним дослідженням проблеми 

структури права, на наш погляд, є монографія російської вченої проф. 

Т. Кашаніної «Структура права» (2013). Можна без перебільшення стверджувати, 

що після наукових праць з питань теорії структури права проф. С. Алексєєва, 

названа монографія, по суті, є першою працею, в якій комплексно викладено 

концептуально нові підходи щодо теоретичної розробки цієї проблеми. 

Монографія починається з аналізу функціональних зв’язків у праві, з констатації 

того, що останнє є складною системою, де кожний елемент виокремлюється 

залежно від функції, здійснюваної ним у регулюванні суспільних відносин [337, 

c. 157]. У такому розумінні вчена дещо модернізує раніше запропоновану 

науково-теоретичну модель структури права, поділяючи масив правових норм на 

чотири взаємозв’язані частини – матеріальне право, процедурне право, 

процесуальне право і виконавче право. Саме поняття «частина права» вона 

визначає як сукупність галузей, підгалузей та інститутів права, яка разом з 

іншими виконує функцію всеохоплюючого регулювання суспільних відносин 

(моделювання їх змісту, порядку реалізації і захисту). Усі елементи такого 

великого правового масиву «працюють» в однаковому напрямі, хоча кожний із 

них спрямований на вирішення свого правового завдання [337, c. 158].  

З наведеного випливає, що названі Т. Кашаніною частини структури права 

не є рівнозначними як за обсягом, так і за здійснюваними функціями, що стає 

цілком зрозуміло, якщо порівняти такі органічно взаємопов’язані пари (частини), 

як матеріальне і процесуальне право, з одного боку, і процедурне та виконавче 

право, з іншого. Крім того, виникає питання, чому серед названих частин права 

відсутнє судове право, що охоплює як матеріальне, так і процесуальне право, 

організацію судоустрою, засади відправлення правосуддя? Чому як частину права 

виділено процедурне право, які для цього є реальні підстави?  

Отже, з цього випливає, що вчена, на нашу думку, не навела достатньої 

аргументації до запропонованої конструкції «частини права». Частково 

відійшовши від традиційної моделі структури права, вона пропонує власну 

теоретичну конструкцію структури права як цілого, виділяючи частину цього 
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цілого, як уже загадувалось, за функціональним критерієм. Так, матеріальне 

право, на її думку, включає двадцять чотири галузі і підгалузі права, що, як 

відомо, традиційно охоплювалися категорією системи права. При цьому вчена не 

без підстав критично сприймає пропозиції щодо виділення в системі права таких 

галузей, як кредитне, конкурсне, маркетингове, споживче, медичне, сервісне, 

транспортне, валютне, біржове, страхове, інвестиційне, акціонерне право, що, 

вважає вона, є передчасним [337, c. 159160]. Із цими запереченнями можна 

погодитись, оскільки для визнання того чи іншого структурного угрупування 

правових норм галуззю системи права потрібна наявність відповідних 

об’єктивних підстав і критеріїв.  

У структурі права авторка як частину виділяє процедурне право, розуміючи 

його як сукупність різних правових спільнот, зокрема підгалузей, правових 

інститутів, інших угруповань правових норм, якими установлюється організація і 

порядок реалізації прав, свобод та обов’язків суб’єктів правовідносин. Предмет 

процедурного права, на її думку, становлять організація і порядок проведення 

виборів, правотворчість, реєстрація шлюбу, усиновлення, вступ до внз, 

ліцензування, банкрутство, розв’язання трудових спорів, реєстрація корпорацій 

тощо [337, c. 160]. При цьому підкреслюється, що процедурне право не можна 

«загнати» до юридичного процесу, адже значення правових процедур не можна 

переоцінити, оскільки, на її думку, вони працюють на благо суб’єктів права.  

У зв’язку з цим слушно наголошується на тому, що цінність правової 

процедури полягає в послідовності вчинення тих чи інших операцій, що мають 

бути здійснені в установленому порядку, в присутності відповідних посадових 

осіб з метою отримання очікуваного юридичного результату [337, c. 160161]. 

Виходячи з цього Т. Кашаніна робить висновок, що «чим вища питома вага 

процедурних норм, тим вищий рівень розвитку права», що «процедурне право є 

певного роду маркером цивілізованості права», оскільки воно дійсно сприяє 

демократичному розвитку суспільства, гарантує громадянам додержання та 

здійснення їхніх прав і свобод [337, c. 162]. 

Не з усіма наведеними судженнями можна погодитися. По-перше, вчена в 
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контексті структури права апріорно надає процедурному праву статус автономної 

частини, не пов’язуючи її з правом як цілим. При такому розумінні розмивається 

сам принцип співвідношення цілого і частини, втрачаються сутнісні зв’язки між 

елементами (частинами), з яких складається право як цілісне суспільне явище. 

Авторка намагається уявити процедурне право як певну правову цілісність, 

штучно пов’язуючи її зі структурою права, тобто цілим. Але під останньою, як 

правильно зазначає проф. Д. Керімов, слід розуміти єдність відповідних 

компонентів (частин), що певним чином об’єднані між собою (за змістовним або 

формальним критерієм) і які залежно від їхньої природи і характеру зв’язку між 

ними (об’єктивного, закономірного чи довільного) складають відносно стійку 

організацію [247, c. 226]. Слушна думка, яка орієнтує пізнання правових явищ на 

застосування методологічної точності.  

Отже, процедурному праву для того, щоб стати правовою цілісністю або 

вважатися такою, необхідно мати об’єктивні ознаки, такі, що властиві, наприклад, 

виконавчому праву. Процедурне право поки що складається з правових норм, які 

містяться в досить розрізнених структурних підрозділах права (галузях, правових 

інститутах, асоціаціях правових норм тощо). Для прикладу можна навести 

правову процедуру помилування громадян, органічно включену в структуру 

виконавчого права, яка здійснюється в межах конституційного права 

президентом, або – правова процедура усиновлення, пов’язану з галузями 

сімейного й адміністративного права. Можна навести десятки й сотні інших 

правових процедур, але в цьому немає сенсу, оскільки, з нашої точки зору, 

наведене цілком зрозуміло. Значення правових процедур справді важливе, але за 

умови, що їх наявність у правовій системі держави сприяє ефективному 

здійсненню управління економікою, соціально-культурною та іншими сферами 

суспільства, реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб тощо. Вирішуючи такі завдання, правові процедури дійсно можна вважати 

«маркером цивілізованості права».  

Втім існує чимало юридичних процедур, дія яких, навпаки, перешкоджає 

нормальній роботі державного механізму, здійсненню певних заходів, скажімо, 
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проведенню економічних, адміністративних та інших реформ у суспільстві, а 

також утискає права і свободи фізичних та/або юридичних осіб. Крім того, такі 

процедури сприяють зловживанню посадовими особами своїми повноваженнями, 

поширенню корупції, формалізму і бюрократичної тяганини у вирішенні тих чи 

інших питань.  

У зв’язку з цим варто зазначити, що на сьогодні окремі сфери правового 

регулювання суспільних відносин, особливо в інвестиційній діяльності, 

будівництві, житлово-комунальній сфері, підприємництві, землеустрої, 

медичному обслуговуванні та інших явно перевантажені зайвими процедурами. 

Так, проф. Ю. Тихомиров нарахував більше десяти видів тільки 

адміністративно-правових процедур, як договірно-погоджувальні, організаційні, 

функціональні, контрольні, координаційні, демократичні або соціальні (розгляд 

скарг, звернень громадян), колізійні, інформаційно-технологічні та інші [474, 

c. 312325]. Їх перелік містить чимало штучних процедур, не зумовлених ні 

захистом прав і свобод фізичних та юридичних осіб, ні спрямованістю на 

зміцнення законності і правопорядку в суспільстві.  

У науково-теоретичному плані важливим є питання щодо співвідношення 

процедурного права і юридичного процесу, які, як вважає Т. Кашаніна, 

функціонують автономно одне від одного, що, на наш погляд, викликає сумніви. 

У правовій науці з цього приводу висловлені різні, у тому числі взаємовиключні 

точки зору. Так, ще в 70-х роках минулого століття проф. В. Горшеньов 

наголошував на тому, що поняття «процедура» і «процес» співпадають, що 

процесуальне право – це завжди таке право, яким встановлюється певна 

процедура, це право, яким визначається процес, тобто рух, розвиток діяльності 

осіб [117, c. 9].  

Те, що правова процедура є складовою юридичного процесу без будь-яких 

складнощів можна проілюструвати на законодавчому процесі парламенту 

України. Законом «Про Регламент Верховної Ради України» розділ IV, що 

присвячений законодавчій процедурі, передбачено процедури внесення та 

відкликання законопроектів, у тому числі: процедури розгляду проектів законів у 



 372 

першому, другому і третьому читаннях. Розділом V установлено розгляд 

парламентом питань за спеціальними процедурами, зокрема: розгляд 

законопроектів про внесення змін до Конституції України; затвердження 

Державного бюджету України і контролю за його виконанням; порядок 

проведення Верховною Радою України урочистого засідання з приводу складання 

присяги українському народові новообраним Президентом України тощо. 

У підсумок обговорень тих чи інших проектів правових актів парламенту, 

останнім вирішуються питання з процедури голосування, у який спосіб мають 

бути ухвалені такі акти (закони, постанови тощо), за скороченою процедурою, їх 

пакетом, таємним чи відкритим голосуванням. 

Названі, як і всі інші правові процедури парламентської діяльності, є 

органічними складовими відповідного процесу: законодавчого, контрольного, 

установчого [212]. У зв’язку з цим на відміну від згаданої вище думки про те, що 

«процедурне право не можна «загнати» до юридичного процесу, з нашої точки 

зору, все складається навпаки – процедурне право не можна «вигнати» з 

юридичного процесу, зокрема законодавчого, правозастосовного, контрольного 

тощо. Тому хіба що на доктринальному рівні в структурі права, як вважає проф. 

Т. Кашаніна, можна знайти достатньо підстав, щоб констатувати існування 

особливої її частини – процедурного права [337, c. 163].  

Це лише окремі теоретичні аспекти так званої галузі процедурного права, 

розкриттям якого намагаються показати, наскільки об’єктивно це право 

відповідає визначенню як частини (до складу якої входять галузі, підгалузі, 

інститути права) структури права в цілому, а також з’ясувати інші проблемні 

питання. Зважаючи на практичну значущість істотного удосконалення існуючих у 

державі правових процедур, в останні роки до них вивляється підвищена увага в 

юридичній літературі [475, с. 5359].  

Запропонована проф. Т. Кашаніною концепція структури права передбачає 

також виділення в ній таких підрозділів, як блоки права. Таку позицію вчена 

обґрунтовує наявністю в праві генеалогічних зв’язків, які на відміну від 

генетичних (наприклад, як це характерно для галузей цивільного і сімейного 
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права, трудового права і права соціального забезпечення), притаманних частинам 

структури права, зумовлені дією зовнішніх факторів [337, c. 174]. Вона вважає, 

що засновані на генеалогічних зв’язках правові норми об’єднуються в структурі 

права у шість системних блоків, а саме: права людини, принципи права, юридична 

доктрина, референдумні норми, законодавчі норми, корпоративні норми [337, 

c. 175, 177]. Кожен із названих блоків, як бачимо, виділено за різними критеріями, 

на наш погляд, переважно на розсуд ученої.  

Якщо права людини ще можна сприймати таким блоком у структурі права, 

то запропоновані в такій же якості принципи – ні, оскільки в структурі права вони 

займають особливе місце, бо їм належить значно більша роль, ніж блокам або 

частинам права. Це місце принципів у структурі права, як правильно зазначено в 

науковій літературі, полягає в тому, що вони є основоположними регулятивними 

елементами, здатними спрямовувати розвиток і функціонування всієї правової 

системи, зумовлювати всі напрями юридичної практики, сприяти усуненню 

прогалин у законах, скасуванню застарілих правових норм та ухваленню нових 

[166, c. 187].  

Тому найбільш прийнятною і передусім у функціональному плані, з нашої 

точки зору, є характеристика принципів права як активних центрів у структурі 

права [166, c. 187]. Навколо таких центрів об’єднуються правові норми в системні 

утворення – інститути, галузі права, систему права в цілому. Адже не знаючи 

принципів правової системи, підкреслював проф. Л. Явич, по одному лише 

набору окремих її норм та інститутів важко судити про неї і той правопорядок, 

який вона забезпечує [476, c. 151]. Тому буде значним спрощенням сприймати 

принципи права як блоки або частини структури права, тим більше неприйнятно 

вважати їх формою (джерелом) права, як це пропонується деякими авторами. Усе 

це можна показати на прикладі вже згаданих принципів права соціальної 

справедливості, свободи, рівності, гуманізму, пропорційності та інших,  

основоположних регулятивних елементів структури права на всіх її рівнях. Тому 

не випадково, що в юридичній літературі приділяється значна увага дослідженню 

теоретичних аспектів принципів права, які дійсно визначають і змістовний 
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характер системи права, і виконують системоутворюючу і системоспрямовуючу 

функції [219, с. 27–29; 477, с. 26–27; 478, с. 47–48].  

Стосовно виділення в структурі права рефендумних, законодавчих і 

корпоративних норм як блоків, то, на нашу думку, воно є штучним і належить до 

питань класифікації правових норм, зокрема за суб’єктом нормотворення, якими в 

такому разі є або можуть бути народ, територіальні громади, парламент, державні 

органи, установи, організації, комунальні та приватні підприємства, які 

приймають у межах своєї компетенції локальні нормативно-правові акти (статути, 

договори, угоди тощо). У структурі права юридичні норми, ухвалені названими 

суб’єктами, входять до системних підрозділів, що сформувалися у певні правові 

інститути, підгалузі та галузі права відповідно до тих суспільних відносин, які є 

предметом їх безпосереднього (або за участю) правового регулювання. 

Крім того, немає підстав для твердження про референдумні норми як 

автономний блок у структурі права, передусім, за відсутності в структурі права 

належного їх обсягу (кількості), на відміну від конституційно-правових, цивільно-

правових норм та інших. Адже добре відомо, що в Україні за всі роки її 

незалежності було проведено один всеукраїнський референдум  першого грудня 

1991 року з питання підтримання Акта про проголошення незалежності України, 

схваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року (як і на пострадянському 

просторі в республіках Вірменії, Білорусі, Казахстані, Російській Федерації з 

питань затвердження конституцій). Другий всеукраїнський референдум, 

проголошений Указом Президента України від 15 січня 2000 року № 65/2000 за 

народною ініціативою, було проведено 16 квітня 2000 року з питань внесення 

змін до Основного Закону України, результати якого так і не були впроваджені 

парламентом держави.  

Чинна Конституція України передбачає проведення всеукраїнського 

референдуму лише у випадках, коли буде поставлено питання про зміну території 

України (стаття 74), затвердження закону про внесення змін до її розділів I, III та 

ХIII (стаття 156), а також за народною ініціативою (стаття 72). Водночас згідно зі 

статтею 74 Основного Закону України «референдум не допускається щодо 



 375 

законопроектів з питань податків, бюджету та амністії», а будь-яке інше питання 

суспільного значення, у тому числі ухвалення закону чи іншого рішення може 

бути винесено відповідно на всенародне голосування та місцевий референдум.  

Проте до цього часу жодне з наведених положень Конституції України поки 

що так і не було реалізовано, незважаючи на окремі спроби, зокрема провести 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Отже, на сьогодні немає 

будь-яких підстав для виділення в структурі права блоку референдумних норм, на 

відміну від того, що є в структурі права Швейцарської Конфедерації, де такі 

норми посідають провідне місце в ухваленні суспільно значущих для країни 

рішень. Можливо, в перспективі, за умови розвитку інститутів демократії, 

громадянського суспільства і здійснення реального народовладдя шляхом 

введення інституту народної законодавчої ініціативи, народного вето тощо, 

референдумні норми займуть належне їм місце в політико-правовій системі 

українського суспільства.  

У будь-якій демократичній країні провідна роль у правовій системі 

належить законам – основним (після конституції) нормативно-правовим актам у 

регулюванні суспільних відносин. У першу чергу саме з законами держави 

пов’язано визначення поняття «законодавство». Однак у теорії та практиці як 

вітчизняного, так і зарубіжного правознавства поки що немає однозначного його 

розуміння, що створює певні, а в багатьох випадках чималі труднощі в 

нормотворчій (законодавчій) і правозастосовній діяльності, проведені обліку та 

контролю за станом нормативно-правових актів, їх систематизації та кодифікації.  

Так, у згадуваній статті 92 Конституції України встановлено, що 

найважливіші питання в державі вирішуються виключно законами, причому 

наведений їх перелік не є вичерпним. Закони як нормативно-правові акти є 

домінуючою формою права і таке ж місце вони посідають у системі 

законодавства, очолюючи відповідні інститути і галузі (Цивільний, Бюджетний, 

Земельний та інші кодекси України очолюють відповідно цивільне, бюджетне, 

земельне законодавства; закони «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві 

державні адміністрації» тощо визначають засадничі начала законодавства щодо 
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організації і діяльності органів виконавчої влади). Як основні нормативно-правові 

акти в державі, закони є стрижнем усієї системи правового регулювання, на їх 

основі та їх виконання здійснюють свою нормотворчу та іншу діяльність усі без 

винятку органи державної влади і місцевого самоврядування. У масиві чинного 

законодавства України закони є найбільшим і найавторитетнішим підрозділом, 

що відповідно дає підстави умовно вважати такий масив блоком, але не структури 

права, а структури законодавства чи системи нормативно-правових актів у 

цілому.  

У юридичній літературі структура законодавства розглядається за тією ж 

методологією і принципами, що й структура права, але з тією умовою, що в 

такому разі йдеться про структуру форми права, яка в цьому аспекті вже 

розглядалась нами раніше. Сам же термін «законодавство» є одним з поширених у 

юридичній науці й практиці, використовується зокрема в законодавстві та 

правозастосуванні. Так, законодавство у «вузькому сенсі» сприймається як 

система законів [479, c. 112]; у широкому – як закони та інші нормативно-правові 

(підзаконні) акти [166, с. 444].  

У контексті підходу, запропонованого проф. Т. Кашаніною, поняття 

законодавства являє собою єдину цілісну систему законів і підзаконних 

нормативних актів. Від рафінованого (вузького) його розуміння як лише 

сукупності законів, вважає вона, примусило відмовитися саме життя, оскільки 

недостатність законів особливо була гострою в період переходу від 

адміністративно-командних методів управління до демократії та ринкових 

відносин. Тому у такій суперечливій і напруженій соціально-економічній та 

політичній ситуації будь-який закон після його прийняття буквально «обростав» 

численними нормативно-правовими актами меншої юридичної сили, 

забезпечуючи тим самим конкретизацію і реалізацію відповідного закону.  

Разом з тим науково «стерильним», як наголошує вчена, є розуміння 

законодавства як сукупності всіх нормативно-правових актів державних органів, 

центральних і місцевих, що саме таке сприйняття законодавства відповідає 

менталітету народу [337, c. 363]. У такому розумінні нічого нового, на нашу 
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думку, не пропонується, а лише констатується давно існуюче й поширене в 

літературі, у правосвідомості громадян, посадових і службових осіб органів 

публічної влади, сприйняття законодавства як такого, що ніби притаманне 

менталітету народу. Проте існуюча система юридичних актів наповнюється також 

і нормами, що нерідко суперечать Конституції і законам. Це можна 

проілюструвати прикладами з нормотворчої практики здійснення правового 

регулювання суспільних відносин органами виконавчої влади, які мали б бути 

врегульовані законами. Вочевидь, що така підзаконна відомча нормотворча 

діяльність призводить до зниження авторитету й ефективності законів, їх системи 

в цілому. Важливо, що в такому процесі досить активну роль продовжує 

відігравати так зване відомче законодавство  постанови і розпорядження уряду, 

інструкції, положення, накази, циркулярні, нормативні листи центральних органів 

виконавчої влади тощо.  

Усе це є наслідком надмірної централізації державного управління, а також 

наявності не розвинутих демократичних основ організації та діяльності 

державного механізму, про необхідність істотного вдосконалення якого йдеться з 

першого дня проголошення України суверенною і незалежною державою. 

У зв’язку цим у юридичній літературі справедливо наголошується на тому, що в 

законодавстві України «продовжується безсистемне накопичення нормативно-

правових актів, у тому числі зайвих для системи законодавства, таких, що лише 

«засмічують» правове поле, є, образно кажучи, «будяками» на ньому, які 

гальмують поступальний розвиток правової системи» [52, с. 6].  

Щодо менталітету народу, про який згадує Т. Кашаніна, то він 

зосереджується не стільки на розумінні того, що з теоретичної точки зору являє 

собою законодавство, як на здійсненні прав і свобод людини і громадянина, їх 

гарантованому захисті в державі. Тобто вся увага акцентується на додержанні в 

суспільстві законності і верховенства права. І в цьому контексті домінуюча роль 

і авторитет законів у правовій системі держави мають бути беззаперечними. Крім 

того, уявлення про законодавство як сукупність чи систему нормативно-правових 

актів державних органів, на наш погляд, зводить нанівець правову цінність такої 
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важливої для юридичної науки і практики категорії, якою в дійсності є закон 

держави [480, с. 7–18; 481, с. 26–37; 482, с. 41–52].  

У зв’язку з цим не можна вважати нормальною ситуацію, коли юридичний 

акт органів виконавчої влади, зокрема міністерств, державних комітетів, 

департаментів (прирівняних до них органів) тощо, нерідко фактично підміняє 

закон у правовому регулюванні певної сфери суспільних відносин, стає головним 

актом у правозастосовній діяльності судів. Подібне явище є свідченням наявності 

рудиментів хибної практики у правовій системі України, характерної ще з 

минулих часів, а також непрофесійного ставлення до розробки та ухвалення 

законів суб’єктами законодавчого процесу. Це одна з основних причин, що 

призводить до деформації та зволікання щодо формування системи національного 

законодавства відповідно до світових правових стандартів. 

Наведені положення є показником досить усталеної в юридичній літературі 

традиції щодо поняття законодавства – розбіжності у його доктринальному 

тлумаченні [483, c. 3243]. Однак незалежно від того чи іншого розуміння 

законодавства, його дійсний, реальний зв’язок із структурою права має місце не 

шляхом визначення законодавства окремим блоком, а формою права (однією з 

форм). Останній, як уже зазначалося, притаманна власна структура, яка 

відображає структуру змісту права, існуючі між ними (формою і змістом) 

діалектичні переходи одне в одного, зв’язки і взаємодію. Звідси постає проблема 

співвідношення структури права і структури законодавства, яка вже протягом 

кількох десятиліть є однією з найбільш дискусійних тем у правовій науці, а в 

теоретичному плані особливе місце в них посідає проблема співвідношення 

системи права і системи законодавства.  

Питання щодо поняття законодавства безпосередньо пов’язано з пошуком 

більш досконалої та оптимальної його моделі, його вирішення на законодавчому 

рівні з метою забезпечення ефективного за змістом, формою і методами 

правового регулювання суспільних відносин. При цьому варто звернути увагу й 

на те, що з 70-х років минулого століття у працях відомих вітчизняних і 

зарубіжних учених (І. Казьміна, Н. Кузнєцової, А. Мацюка, Н. Оніщенко, 
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В. Опришка, Н. Пархоменко, О. Петришина, О. Процевського, А. Піголкіна, 

С. Полєніної, П. Рабіновича, Т. Хабрієвої, Ю. Шемшученка, О. Ющика та інших) 

тема законодавства стала однією з провідних, що зумовлено потребами 

суспільства і держави в істотному вдосконаленні законодавчої системи 

регулювання суспільних відносин, спрямованої на практичне здійснення реформ у 

соціально-економічній, політичній, адміністративній, судовій системі, місцевому 

самоврядуванні та інших сферах.  

Надаючи перевагу поняттю «законодавство» лише як системі законів, його 

дослідники вважають, що таке розуміння є найбільш коректним, проте нині воно 

можливе лише на рівні теорії, оскільки терміном «законодавство» практично 

охоплюються як закони, так і засновані на їх виконанні інші нормативно-правові 

акти [481, с. 7]. Таке розуміння законодавства «на рівні теорії», на наш погляд, 

нічого не привносить у науку та практику, окрім отримання хіба що задоволення 

від таких суджень. До того ж, дотримуючись такої позиції, будь-яка дискусія з 

цього питання, як і його вирішення, втрачає наукове спрямування і зв’язок з 

практичними потребами держави. 

Незважаючи на розбіжність поглядів у розумінні законодавства, водночас 

існує презумпція апріорного визнання його як певної реальної даності, якій 

притаманна висока організованість, цілісність та узгодженість усіх складових. 

При цьому в юридичній літературі висловлюється майже єдина позиція щодо 

існування між нормативно-правовими актами та їх численними приписами 

координаційних, субординаційних, генетичних, функціональних та інших зв’язків 

(А. Заєць, Н. Оніщенко, В. Опришко, Н. Пархоменко, С. Полєніна, В. Сіренко).  

Проте здебільшого така характеристика чинного законодавства є 

компліментарною, і швидше відображає не те, що дійсно функціонує в державі, а 

те, що має бути – високоорганізованим, внутрішньо узгодженим, цілісним тощо. 

Насправді ж ідеться про риси певної та більш-менш досконалої моделі 

законодавства, яка проектується у відповідних програмах і концепціях його 

існування та розвитку [484], акумулюється закріпленням у Конституції та 

кодифікаційних законах України (як і в законах інших держав «писаного» права, 
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зокрема романо-германської правової системи). 

Так, частиною 2 статті 8 Основного Закону України встановлено, що 

Конституція має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові 

акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй. Проте ці вимоги поки що 

так і не вдалося реалізувати в чинному законодавстві, але не тому, що 

останньому, як і будь-якій іншій складній системі, притаманні якісь об’єктивні 

неузгодженості, усунення яких не може бути здійснено властивим їй механізмами 

самозбереження та подолання внутрішніх колізій. Аналіз законодавчої діяльності 

парламенту України свідчить, що нерідко закони заздалегідь і навмисно 

ухвалюються з порушенням положень Конституції та законодавчої процедури. 

Найбільш вразливим з цієї точки зору є розгляд і ухвалення законів за так званою 

скороченою процедурою та пакетом (одне голосування за два і більше 

законопроекти). Таке ставлення до законотворчості відбивається на якості 

прийнятих законів, їх системній узгодженості з іншими правовими актами, а 

також на ефективності регулювання відповідної сфери суспільних відносин.  

У теоретичному і практичному плані поняття законодавства за своєю 

юридичною природою, обсягом і функціями посідає в правовій системі (після 

Конституції) провідне місце. У такому контексті законодавство – закони – 

насамперед визначаються як форми права, тобто, як уже згадувалось, є способом 

об’єктивації, існування та вираження його змісту – загальнообов’язкових норм 

(приписів). Завдяки законодавству стає можливим реальне сприйняття 

позитивного права будь-яким суб’єктом правовідносин, його публічності та 

цивілізованого функціонування як інституціонального утворення, культурно-

духовного надбання суспільства. Водночас таке розуміння законодавства 

(законів) пов’язане з тим, наскільки насправді воно є втіленням основоположних 

цінностей права – соціальної справедливості, свободи, рівності, тобто є правовим 

за змістом. Поки що в законодавстві міститься чимало нормативних приписів, що 

не відповідають названим правовим цінностям або тимчасово «мовчать», оскільки 

їх не застосовують за відсутності належного забезпечення юридичним механізмом 

(так звані «мертві» норми). 



 381 

Не спостерігається однозначного визначення поняття законодавства і в 

самих законах, у тому числі Конституції. Так, статтею 7 Митного кодексу України 

терміном «законодавство» охоплюються Конституція України, цей Кодекс, 

закони України та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, видані 

на основі та на виконання Конституції, цього Кодексу та законів України. На 

відміну від нього деякі законодавчі акти взагалі не використовують цей термін, а 

дають лише перелік нормативно-правових актів, якими регулюється певна сфера 

суспільних відносин. Наприклад, згідно зі статтею 7 Господарського кодексу 

України відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією і 

законами України, нормативно-правовими актами Президента та Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування.  

Тому так гостро сьогодні стоїть питання про додержання в правовій системі 

України принципу верховенства закону, а в правозастосовній діяльності – 

принципів законності. У зв’язку з цим у юридичній літературі цілком правильно 

наголошується на тому, що «неконтрольоване розширення нормативної бази 

правового регулювання, насамперед сфери законодавчих актів, істотно ускладнює 

реалізацію принципу законності… процес реалізації права в цілому, що 

спричинює масові порушення. Останнє, у свою чергу, сприймається як 

неефективність чинного закону і провокує нові й нові зміни в законодавстві, 

утворюючи «зачароване коло». Зрештою постає питання про необхідну й 

достатню кількість законодавчих актів для правової системи, а з ним – питання 

про якість таких актів» [52, c. 5].  

За логікою ж правових норм, що регулюють відносини у бюджетній сфері, 

мав би бути нормативно-правовий акт у формі закону, проте це питання у 

Бюджетному кодексі України не було вирішено. Законодавець, як здається, не 

взяв до уваги ту важливу обставину, що виконання Державного бюджету України 

на поточний рік покладено Конституцією на уряд держави. Останній на 

виконання закону про Державний бюджет приймає постанови і розпорядження, 

переводячи в такий спосіб положення закону в сферу дії підзаконних нормативно-
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правових актів.  

Категорія «законодавство» була предметом розгляду Конституційного Суду 

України, зокрема щодо надання офіційного тлумачення цього терміна. У своєму 

Рішенні від 09 липня 1998 р. № 12-рп/98 (справа про тлумачення терміна 

«законодавство») орган конституційної юрисдикції виклав існуючі в правовій 

науці трактування поняття законодавства, приєднавшись при цьому до позиції, 

згідно з якою терміном «законодавство» охоплюються практично всі нормативно-

правові акти державних органів [485, c. 272–276; 486, с. 111–125]. 

З таким висновком, незважаючи на його юридичну обов’язковість до 

виконання, не можна погодитись, тим більше, що тлумачення надавалося терміну 

«законодавство», вжитому у статті 21 Кодексу законів України про працю щодо 

визначення контракту як особливої форми трудового договору. Даний висновок 

Конституційного Суду, на нашу думку, не узгоджується з положеннями частини 

першої статті 92 Конституції, відповідно до якої виключно законами 

визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, 

обов’язки громадянина (пункт 1), засади регулювання праці й зайнятості 

(пункт 6). Отже, визначення контракту як особливої форми трудового договору, 

де встановлюються права та обов’язки працівника і роботодавця, повинно бути 

врегульовано тільки законом, а також міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України і ні в якому разі не 

підзаконними актами. 

Визначення законодавства як сукупності всіх чинних нормативно-правових 

актів державних органів не є науково обґрунтованим і практично не має 

перспективи в розвитку України як правової держави. Ураховуючи таку 

понятійну невизначеність законодавства, було б доцільним в оновленій 

Конституції України визначити його поняття, як таке, що охоплює лише закони 

держави. У зв’язку з цим варто ще раз підкреслити, що закони після Конституції 

мають найвищу юридичну силу в системі інших, але підзаконних нормативно-

правових актів, а також інших форм права – судових прецедентів, правових 

звичаїв, корпоративних норм тощо. Водночас, інше місце і роль закону відведено 
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в мусульманській правовій системі, де Коран є не тільки безпосередньо діючим 

правом, а й джерелом законів, соціальних норм [487, с. 27].  

Будь-який окремий закон, як правило, є нормативно-правовим актом з 

притаманними йому властивостями, але таке визначення, на думку проф. 

Ю. Тихомирова, не виключає можливості різних форм систематизації законів, а 

також їх об’єднання з іншими нормативно-правовими актами органів державної 

влади. Через те термін «законодавство» застосовується в правовій теорії та 

практиці в такому широкому розумінні [444, c. 27]. Це лише підтверджує, що 

реально існує в правознавстві навколо розуміння законодавства – кожен визначає 

його на свій розсуд. На наш погляд таким розсудом, до прийняття нової 

Конституції України таким розсудом, можливо керувався також і вітчизняний 

парламент, прийнявши Закон № 2796-ХII від 18 листопада 1992 року «Про 

тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати 

декрети в сфері законодавчого регулювання». Для надання такому заходу повної 

правової легітимності Законом № 2886-ХII від 19 грудня 1992 року були внесені 

відповідні зміни і доповнення до чинної на той час Конституції (Основного 

Закону) України (пункт 13 статті 97, стаття 97-1, стаття 120). Ішлося про 

здійснення урядом держави протягом шести місяців регулювання відносин 

декретами Кабінету Міністрів України у сфері власності, підприємницької 

діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-

технічної політики тощо.  

Цим урядовим актам, тобто декретам, надавалась юридична сила закону, 

вони зупиняли дію законів, їх окремих положень (статей, частин, пунктів), або в 

останні вносились зміни, визнавалися такими, що втрачали чинність [488, 

c. 331334, 347]. При цьому Верховна Рада, залишаючись органом законодавчої 

влади, мала повноваження на застосування права вето на такі декрети і прийняття 

законодавчих актів з того самого питання. Таке двовладдя в законодавчій 

діяльності в цілому мало негативні наслідки, що особливо позначилося на 

формуванні національної системи законодавства, яка від прийнятих урядом 

декретів зазнала зменшення якості юридичних актів, руйнації узгодженості між 
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чинними законами. 

Декрети Кабінет Міністрів України видавав досить оперативно (що було 

головним мотивом делегування законодавчих повноважень) на найбільш 

актуальні проблеми економічної й соціальної політики держави. За шість місяців, 

починаючи з грудня 1992 року по травень 1993 року, урядом України було 

прийнято 83 декрети, у тому числі за грудень 1992 року – 26; за період з січня по 

травень 1993 року  57 декретів. Темпи такого законотворення справді були 

дивними, за день уряд видавав по два і більше декретів, проте поспіх, з яким вони 

готувалися, призвів до частих змін і доповнень до них, як і змін, що вносилися 

декретами до чинних законів України. Нерідко такий «правотворчий процес» 

суперечив потребам та інтересам соціально-економічного розвитку суспільства.  

Для прикладу візьмемо вже згадуваний Декрет Кабінету Міністрів «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р.  

№ 15-93, який на сьогодні є чинним із 18 змінами, внесеними до нього 

відповідними законами України, останніми з яких є зміни, внесені Законом від 

12.08.2014 р. № 1636–VII, тобто більше ніж через 20 років з дня прийняття 

названого Декрету. Не викликає жодних сумнівів те, що зазначена тема правового 

регулювання має своєчасне і надзвичайно важливе значення, але для цього має 

бути і досконалий за змістом та юридичною технікою законодавчий акт, яким 

можна було б забезпечувати ефективність його дії і стабільність відносин у 

валютній сфері держави. Аналогічне можна стверджувати і щодо Декрету «Про 

стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93 , який на 

сьогодні також є чинним і до якого впродовж 20 років законами України було 

внесено дванадцять змін, остання – Законом від 05 червня 2014 р. № 1315-VI1. 

На нашу думку, наведені приклади «декретної законотворчості» вищого 

органу в системі виконавчої влади України є підставою для висновку про те, що 

делегування законодавчих функцій виконавчій владі в демократичній державі 

неприпустимо. В юридичній літературі подібна «законотворча» практика не стала 

предметом ретельного вивчення, яке мала б здійснювати за своїм покликанням 

правова наука. Між тим чинні на сьогодні декрети Кабінету Міністрів, оскільки їм 
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надана сила законів, є складовою законодавчої системи, а отже, продовжують 

регулювати суспільні відносини, які потребують нових інноваційних підходів, 

адекватних сучасним вимогам ринкової економіки і світових правових стандартів.  

Чомусь залишилася поза увагою законодавця така надзвичайно важлива 

подія – прийняття 1996 року нової Конституції України, яка істотно змінила 

предмет законодавчого регулювання суспільних відносин (стаття 92 та інші). 

Відповідно до цього визначалися досить жорсткі конституційно-правові 

процедури розгляду та ухвалення парламентом законів України (статті 93, 94, 

154158; глави 1726 Закону «Про регламент Верховної Ради України»). 

Здавалося б, послідовним мало бути те, що з чинними на сьогодні декретами 

Кабінету Міністрів України повинні відбутися ті самі зміни, що здійснюються в 

законодавчому процесі відповідно до існуючої конституційно-правової процедури 

законотворення.  

По-перше, видані в період з грудня 1992 року по травень 1993 року декрети 

Кабінету Міністрів мали б пройти таку ж конституційно-законодавчу процедуру 

для надання їм повної правової легітимності. Тобто всі чинні на сьогодні декрети 

уряду повинні набути форми законів, а не перебувати в статусі актів органу 

виконавчої влади, так званих квазі-законів. Постійне внесення законами України 

змін до чинних декретів уряду, що спостерігається в парламенті й сьогодні, не 

змінює ситуації відносно правової чистоти в законодавчій системі. По-друге, 

досвід делегування виконавчій владі законодавчих повноважень показав усю 

хибність такої практики в діяльності парламенту, що неприпустимо ні сьогодні, ні 

в майбутньому, як того вимагає конституційний принцип здійснення державної 

влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Тим більше, що 

це надзвичайно важливо для забезпечення дії в Україні верховенства права і 

формування правової держави.  

Втім, у будь-якому разі поняття законодавства, як зазначає 

проф. Ю. Тихомиров, є правомірним, хоча більше воно схоже на відомче бажання 

«творити право». Сам же намір «творити право» своїми мотивами має певне 

незадоволення посадових осіб органів виконавчої влади (уряду, міністерств, 
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інших центральних відомств) обсягом наданих їм Конституцією та законами 

повноважень [481, c. 27]. Тому, коли держава прагне стати демократичною, 

правовою, дуже важливим є практичне вирішення додержання в суспільстві 

принципів верховенства права, у тому числі верховенства законів у правовій 

системі держави.  

На жаль, у вітчизняному правознавстві вже тривалий час спостерігається 

романтичне захоплення дослідженням верховенства права, поштовх якому надано 

Конституцією України. Закріплення цього принципу в Основному Законі є 

історично знаковим у життєдіяльності суспільства, держави, громадян. Водночас 

подібне сприйняття верховенства права, на наш погляд, призвело до його певної 

фетишизації як у науковій літературі, так і в правозастосовній діяльності. 

У зв’язку з цим акад. Ю. Шемшученко справедливо зауважує, що «у дослідженні 

сутності верховенства права є відірваність цього поняття від реалій життя, 

надання йому значення самостійної абстрактної й містифікованої ідеї (тут і далі 

курсив мій. – Є.Є.). На цьому ґрунті виникає протиставлення концепцій 

«верховенства права» і «верховенства закону» [489, c. 6].  

Це сприяло ослабленню встановлених гарантій здійснення і захисту прав і 

свобод людини, незважаючи на те, що стрижневим у доктрині верховенства права 

є права і свободи людини. При цьому надто повільний розгляд питання, що являє 

собою сутність – право, як і в чому воно виявляється та функціонує, які його 

основні функції в суспільстві й державі, закономірно викликає певні складнощі в 

процесі його застосування. Тому «спроба дати формальне визначення поняття 

«верховенство права»,  наголошує С. Головатий, – до чого свого часу вдався 

Конституційний Суд України, виявилася безуспішною. Повна безнадійність будь-

якої такої спроби обумовлена… тим, що досі загальновизнане: це поняття не 

піддається формальному визначенню» [490, c. 65–66]. Ця думка вченого 

підтверджується аналізом вітчизняної судової практики, яка показує, що 

посилання в судових рішеннях на те, що його мотивація і підсумковий висновок 

(резолютивна частина) ґрунтуються на засадах верховенства права, переважно є 

формальним. Про це, як зазначалося, свідчать скасовані рішення місцевих і 
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апеляційних судів касаційною судовою інстанцією.  

Природно постає питання: які причини призвели до нівелювання принципів 

верховенства законів у правовій системі держави? Можливо, що частково це 

зумовлено істотними змінами у правовій ідеології, в суспільно-економічному, 

державному і політичному ладі українського суспільства? Адже закони впродовж 

усієї історії людства визнавалися найавторитетнішими правовими актами, а їх 

виконання громадянами вважалось обов’язковим і беззаперечним. Саме до такого 

ставлення до законів, як відомо, закликали видатні представники античної 

філософії Сократ, Платон, Арістотель, римські юристи і політики, мислителі та 

просвітителі ХVIII і ХIХ століть Д. Лок, Ш. Вольтер, Ш. Монтеск’є, І. Кант, 

Г. Гегель та інші. Ця лінія в тривалій еволюції розвитку права постійно 

впроваджувалася в працях наступних поколінь людства, у тому числі вчених-

правознавців Н. Гредескула, Г. Даниловича, О. Кістяківського, М. Коркунова, 

К. Неволіна, Г. Шершеневича, Є. Спекторського та інших.  

У сучасний період вона продовжується в численних наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних учених (В. Баранова, Ю. Бітяка, О. Копиленка, 

Н. Оніщенко, В. Опришка, Н. Пархоменко, В. Перевалова, О. Петришина, С. 

Погребняка, П. Рабіновича, А. Селіванова, В. Сіренка, О. Скрипнюка, 

М. Тарасова, Ю. Тихомирова, С. Шевчука, Ю. Шемшученка та інших), для яких 

головним лейтмотивом залишається беззастережне й неухильне додержання та 

належне виконання законів. У зв’язку з цим постає питання, чому напрацювання 

науковців у цьому напрямі часто не знаходять адекватного сприйняття в державі? 

Що стає супротив їх доктринам, ідеям і теоріям, чи принцип верховенства закону 

ідеологічно застарів для демократичного суспільства та поглинається іншим, 

більш сучасним – верховенством права? Головним чином навколо цих питань 

сьогодні зосереджена полеміка в юридичній літературі.  

Так, С. Головатий вважає, що у з’ясуванні характеру принципів 

верховенства права «методологія юридичного позитивізму в цьому випадку є 

неприйнятною, бо позитивне право будь-якої національної юридичної системи 

саме по собі не становить того, що визначає сутність верховенства права як 
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такого. Позитивне право може лише засвідчити або ж наявність, або ж відсутність 

у національній політичній чи юридичній системах загальновизнаних 

інституційних і процедурних елементів (складників) верховенства права» 

[490, c. 66]. Частково погоджуючись із такими судженнями, водночас варто 

звернути увагу на те, що в сучасній теорії права існують різні методології 

позитивного права, а створення єдиної методології для всієї юридичної науки 

кожного разу залишається лише черговою спробою її розробників та дослідників 

права.  

Поки що найбільш поширеною з них у правовій науці є методологія так 

званого чистого юридичного позитивізму (можливо про неї як «неприйнятну» і 

стверджував С. Головатий. – Є.Є.), яка застосовується в дослідженнях і розумінні 

права як законодавства (М. Байтін, В. Баранов, А. Малько, Н. Матузов, 

В. Перевалов, В. Червонюк). Інша, з нашої точки зору,  соціально-соціологічна 

методологія, спрямована на поєднання (взаємозв’язок) позитивного і природного 

права (М. Козюбра, С. Максимов, Г. Мальцев, Р. Лівшиць, М. Марченко, 

О. Петришин, П. Рабінович, С. Рабінович, С. Сливка).  

Варто відзначити, що кожна з названих, як і інших методологій дослідження 

права, по-своєму є доказовою і головним чином ґрунтується на складнощах 

пізнання природи права, зокрема його об’єктивності, самостійності та 

паритетності у взаємодії з державою та її владними інституціями. У зв’язку з цим 

слушною є вже згадувана думка проф. П. Рабіновича про те, що «верховенство 

права» набуває в юриспруденції самостійного значення лише за тієї умови, що 

воно «виникає й існує незалежно від держави (курсив мій. – Є.Є.), від діяльності 

її законодавчих та інших органів» [1, c. 162]. Поділяючи таку позицію вченого, 

відповідно зазначимо, що не тільки з’ясування природи «верховенства права» 

потребує розгляду його незалежно від держави, її органів влади, що вже є 

визнанням права об’єктивним суспільним явищем, а й права як такого в цілому. 

Бо тоді без визнання об’єктивності права та його верховенства навряд чи вдасться 

коректно й логічно вибудовувати науково обґрунтовану концепцію правової 

держави, її становлення й поступового розвитку. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Форма і джерело права – одна з фундаментальних проблем юридичної 

науки. З огляду на точність і адекватність відображення притаманних лише праву 

властивостей найбільш дискусійним в ній є питання застосування термінів 

«форма права» та «джерело права». Аналіз наукової літератури свідчить, що часто 

ці категорії використовуються без осмислення їх сутності і функцій у праві. 

Нерідко це залежить від уподобань дослідників: одним імпонує термін «форма 

права», іншим  «джерело права»; деякі не обтяжують себе аргументацією і 

вважають їх тотожними, при цьому для законодавця, інших суб’єктів 

правовідносин не має значення, який із цих термінів є істинним. Хоча 

однозначного трактування і термінологічного визначення поняття «форма права» 

поки не отримало, понятійно-правова визначеність категорій «форма» і 

«джерело» права та їх співвідношення зі змістом права потребують уточнення 

деяких теоретико-методологічних положень у їх дослідженні. 

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

місце методологічно необґрунтоване переважання відповідно змістовного або 

формального аспектів, що вимагає більш чіткого визначення понять «зміст права» 

і «форма права». Категорія «форма права» діалектично пов’язана з категорією 

«зміст права». Це означає, що форма змісту права є відповідною йому, оскільки 

форма права є частиною його змісту і, навпаки, зміст є частиною форми права. 

Отже, форма в праві не є чимось вторинним і «байдужим» до змісту права. 

Особливість її «активності» стосовно змісту права виявляється одночасно з його 

утворенням, що підтверджується процесом підготовки і прийняття законів 

парламентом України. Завдяки формі, зокрема логічному, лінгвістичному 

стилістичному, юридичному та іншим способам викладу нормативних приписів, 

зміст права набуває необхідної досконалості, зрозумілості й доступності до 

суб’єктів правовідносин. У практичному значенні належне опрацювання форми 

права, у тому числі нормативно-правових актів, управлінських і судових рішень 

набуває надзвичайно важливого значення.  
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3. Поняття «зміст» права в теорії залишається дискусійним, його розуміння 

переважно зводиться до розуміння структури права в її співвідношенні зі 

структурою законодавства, як формою в праві. Проте 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, 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. 

4. У процесі підготовки проектів законів, проектів інших нормативно-

правових актів нерідко спостерігається розрив і навіть спотворене уявлення 

змісту акта і форми його викладу, коли пріоритет надається змісту, що, з точки 

зору нормотворчих органів, є більш важливим завданням, ніж його форма, 

опрацювання якої може бути продовжено і після ухвалення акта. Такий підхід у 

законотворчому процесі, та ще й з порушенням установленої процедури, є 

неприйнятним, оскільки негативно позначається на якості та ефективності дії 

законів і практики їх застосування. До того ж, це є однією з причин надто частих 

змін до щойно прийнятих і таких, що набули чинності законів. Тому виникає 

практична потреба в їх офіційному тлумаченні або вирішенні питання щодо їх 

відповідності Конституції України (конституційності).  

5. Методологічно неприйнятним є визначення форми права через поняття 

«структури» та «системи», ототожнення з іншими категоріями (зокрема 

зовнішньою і внутрішньою формами права) оскільки логіко-лінгвістичний і 

семантичний аналіз поняття форми права дає підстави для висновку, що при 
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розумінні її як структури, системи, організації, втрачається функціональне 

призначення форми як такої, втрачається її сутність як форми.  

Дискусійним є також визначення в ролі форми права категорії «джерела 

права», оскільки доктрина джерел права не відображає право як об’єктивне 

суспільне явище, а існуюча розбіжність у наукових позиціях не розкриває того 

значення джерел права, які можна було б застосовувати для ефективного розвитку 

правової системи суспільства. Розглядаючи категорію «джерела права», що має 

своє функціональне призначення в процесі формування права, головну увагу 

необхідно зосередити на дії 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 і не створює автоматично його норми. Отже, оскільки 

саме «форма права» означає спосіб організації змісту права та його зовнішнього 

виявлення (об’єктивації), у науковому відношенні поняття «форма права» є 

найбільш прийнятним поряд із поняттям «джерела права». 

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

функцію, не є його джерелом у розумінні 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, котру вони здійснюють 

щодо законодавства України, дає підстави вважати їх джерелом національного 

права. Аналогічний підхід поширюється на так зване доктринальне право,  коли 

правову науку визнають джерелом права, але вважати її формою того ж права, з 

точки зору методології, немає підстав.  
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7. 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 структура законодавства 

(форми) визнається об’єктивною, тобто незалежною від свідомості соціальних 

суб’єктів (публічної влади, наукових теорій тощо), а структура права (змісту) – 

суб’єктивною, оскільки формується правотворчою діяльністю публічної влади, 

або суб’єктивно-об’єктивною, залежною від об’єктивних і суб’єктивних факторів.  

Відтак втрачається понятійна визначеність форми права в її діалектичному 

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

реальність. Втім, визнаючи право об’єктивним явищем, такий підхід до 

співвідношення структури права і структури законодавства з методологічної 

точки зору є суперечливим і ґрунтується на застарілій науково-теоретичній 

парадигмі, згідно з якою в реальній дійсності водночас функціонують два 

автономні одне від одного нормативних утворення – система права і система 

законодавства.  

8. 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. Якщо 

послідовно дотримуватися сутності внутрішньої форми та визначення як способу 

вираження та об’єктивації правових явищ, то нею є форма викладу нормативно-

правових приписів у законах, інших юридичних актах, яка складається з різних і 

взаємопов’язаних способів (прийомів) конструювання (комбінацій) правових 

норм. У співвідношенні з внутрішньою формою права як способом викладення 

його змісту, зовнішню форму слід розуміти як спосіб (способи) надання 

офіційності, публічності та обов’язковості нормативно-правовому акту, в якому 

логічно й у певній послідовності викладені приписи, правові норми (йдеться про 

обов’язкові реквізити акта, що мають супроводжувати його як офіційний 

письмовий акт-документ). 
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9. 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 розуміється 

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. Засади об’єктивності права та неприйнятність із 

позиції системної методології ототожнення різних за сутністю категорій «форма 

права» і «структура права» зумовлює потребу дослідження категорій «внутрішнє» 

і «зовнішнє» в праві.  

«Внутрішнє» в праві – це категорія, до якої відноситься все те, що міститься 

в праві та «приховано» в ньому від безпосереднього спостереження. Так, 

внутрішнім правової норми є гіпотеза, диспозиція, санкція, тобто елементи її 

структури, кожен з яких несе в собі певне навантаження права як цілого, а це – 

соціальна справедливість, свобода, рівність. Власне останні складають у праві 

внутрішнє і зумовлюють його цінність для людей, суспільства, держави. 

«Зовнішнє» в праві – це завжди відкриті для спостереження вияви його дії та 

функціонування в суспільстві. Для правової норми «зовнішнім» є нормативно-

правовий припис юридичного акту (не його стаття), а для права в цілому – 

законодавство, судовий прецедент та інші способи об’єктивації.  

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

істинності потребує відмови від механічного поділу її на «внутрішню» і 

«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. Дослідження проблеми внутрішнього 

і зовнішнього в праві дозволяє уточнити застосування категоріального апарату 

юридичної науки і позбавити соціально-правову практику від штучних понять і 
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зайвої термінології. На цих науково-теоретичних засадах має ґрунтуватися 

система чинного законодавства України, його систематизація і кодифікація.  

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, а також досягається його дійсність. Тому вкрай важливого 

значення набувають прикладні, методичні засади законотворчості, побудова 

адекватної правової системи з метою підвищення ефективності правового 

регулювання суспільних відносин, ролі права в суспільстві для забезпечення 

соціальної справедливості, свободи, рівності. Досягнення цього неможливе без 

розуміння права як об’єктивної реальності і засад його об’єктивності. 

11. Завданням юридичної науки є пізнання структури права та виявлення в 

ній об’єктивно існуючих елементів. При цьому неприпустимі штучні утворення, 

що засновані на ототожненні структури права з конструюванням певних частин і 

блоків, та класифікації за різними критеріями правових норм з наступною їх 

штучною інтеграцією в структурні підрозділи в праві. Результат пізнання наукою 

структури права, її елементів, особливо галузей системи права, є лише 

теоретичним відображенням об’єктивності структури права та її елементів, 

зокрема системи права. 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 

автономне суспільне явище.  

12. Кожен з елементів структури права, передусім принципи і норми як міра 

соціальної справедливості, свободи та рівності, функціонують і сприймаються в 

суспільстві як безпосередньо діюче право. Право в такому  розумінні є 

легітимізованою суспільством мірою соціальної справедливості, свободи, 

рівності, визначеною щодо її носіїв: народу, громадян і їх об’єднань, юридичних 

осіб, органів публічної влади. Відповідно завдяки соціальній справедливості, 

свободі, рівності право набуває тієї беззаперечної соціальної цінності й 
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авторитету, яким воно має сприйматися в суспільстві й державі. Це дає підстави 

для висновку, що соціальна справедливість, свобода, рівність є основоположними 

елементами структури права, це саме те відправне начало, з чого право 

формується, складається і діє як право, а правові норми чи правила як такі є лише 

їх об’єктивацією, зовнішньою оболонкою.  

13. Правова норма об’єктивно не може вважатися втіленням власне права як 

цілого, хоча й здатна виконувати певну регулятивну, охоронну, компенсаційну 

або іншу функцію, а тому вона характеризується як «клітинка» права лише в 

системному зв’язку з іншими правовими нормами, коли всі вони інтегровані 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. Гіпотеза формулюється законодавцем у такий 

спосіб, щоб визначені ним умови дії правової норми не обмежували або не 

утискали свободу вибору правомірних дій особи; диспозиція – встановлювала 

баланс і взаємозв’язок прав і обов’язків суб’єктів правовідносин, сприяла їх 

взаємному виконанню, забезпечуючи у такий спосіб справедливість і рівність у їх 

стосунках; санкція – стримувала (попереджувала) цих суб’єктів від протиправних 

дій, визначала міру їхньої відповідальності за наслідки вчиненого 

правопорушення.  

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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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено теоретичні положення і новий підхід щодо 

розв’язання наукової проблеми, яка полягає у з’ясуванні теоретико-прикладних 

засад розуміння та сприйняття права як об’єктивного, самостійного і паритетного 

феномена у зв’язках і взаємодії з іншими суспільними явищами. За результатом 

проведеного дослідження в дисертації сформульовано низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на розв’язання зазначеної проблеми. 

Найсуттєвіші з них такі:  

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 

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 століть, 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. 
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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.  
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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 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. 
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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 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 
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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.  
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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 

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 
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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 – 

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 
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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 
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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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