
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО 

 

 

 

ОСЯДЛА Марія Володимирівна 

 

УДК 340.1 

 

 

СВОБОДА ЯК ЦІННІСТЬ ПРАВА 

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

 

 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 

  



Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано у відділі теорії держави і права Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького Національної академії наук України. 

 

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 

ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна, 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, завідувач відділу теорії держави і права. 

  

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор 

ТИХОМИРОВ Олександр Деонисович, 

Національна академія внутрішніх справ,професор 

кафедри теорії держави і права; 

  

 кандидат юридичних наук, доцент 

КОВАЛЬЧУК Олександр Михайлович, 

Київський національний університетімені Тараса 

Шевченка, в. о. завідувача кафедри теорії праваі 

держави юридичного факультету. 
 

 

 

Захист відбудеться «22» квітня 2016 року о 12 год. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. 

 

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4. 

 

 

Автореферат розісланий «18» березня 2016 року. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради      Т. І. Тарахонич 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток сучасного суспільства пов’язується з 

необхідністю наукового аналізу ціннісного виміру основних його надбань. Не 

євинятком і право як категорія, що має загальносоціальну, політичну, ідеологічну та 

юридичну цінність. 

Одним із напрямів впровадження ціннісного підходу до права є його 

розмежування на право в ідеалі, яке є виміром формальної та змістовної свободи в 

суспільних правовідносинах, і право, що фактично діє у певних просторово-часових 

вимірах, з метою правового гарантування та забезпечення свободи, що проголошена 

основоположним принципом. 

Право в ідеалі – це носій ціннісного виразу свободи людини, яка не 

притаманна жодному іншому соціально-політичному суб’єкту. Для забезпечення 

соціальної активності та виключення сваволі у поведінці людей право встановлює 

простір (межу) можливої свободи у формі суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків. Вони становлять зміст свободи в юридичному сенсі, є основоположними 

правовими цінностями та надають можливість охарактеризувати свободу у праві як 

самостійну категорію. Опосередкування свободи правом, визначення її правових 

меж особливо актуалізується на сучасному етапі розвитку України, що обумовлено 

процесами євроінтеграції, входженням України до світового правового простору та 

викликає потребу в теоретико-правовому і практико-прикладному дослідженні 

цього важливого прояву цінності права. Дослідження категорії свободи як цінності 

права сприятиме створенню наукового підґрунтя для формування в Україні 

громадянського суспільства і правової держави.  

Слід зазначити, що аналіз свободи як ціннісної категорії в царині права не 

належить до малодосліджених. Важливі аспекти зазначеної проблематики були 

предметом опрацювання на монографічному і дисертаційному рівнях, 

методологічну основу яких склали ідеї вчених різних епох. 

Уперше наукові погляди на свободу,як явище соціальної дійсності, було 

обґрунтовано у працях античних мислителів (Платон, Арістотель, Епікур, Сенека, 

Марк Аврелій), які розглядали свободу крізь призму самовизначення та 

відповідальності людини за свої дії. У період Середньовіччя уявлення про свободу 

дістали релігійно-етичне підґрунтя (Ф. Аквінський), тоді як дослідження ідеї 

автономії свободи знаходять своє відображення у працях видатних філософів і 

науковців Нового часу (Т. Гоббс, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

Е. Фромм). Фундаментальне значення для теоретичного аналізу свободи у праві 

мали доктринальні ідеї І. Канта і Г. Гегеля, спрямовані на з’ясування правових 

аспектів свободи, її взаємозв’язку з відповідальністю.У подальшому ці ідеї 

вдосконалили та розвинули західні дослідники права, зокрема І. Берлін, Ф. Хаєк, 

Р. Дворкін, Г. Кельзен, М. Мюллер, С. Ніринг, К. Поппер, Р. Ціппеліус. У результаті 

вперше права та свободи людини було визнано основою суспільного розвитку, а 

демократичні інститути – способами розширення меж свободи особистості. 

У дореволюційний період проблему свободи та її опосередкування правом найбільш 

ґрунтовно досліджувалиМ. Драгоманов, П. Новгородцев, В. Соловйов, 



Г. Сковорода, І. Ільїн, Б. Кістяківський, Й. Покровський, Л. Петражицький, 

Б. Чичерін. 

Теоретичну базу дисертаційного дослідження склали фундаментальні праці 

українських учених: О. Бандура, В. Бабкіна, С. Бобровник, В. Грищук, М. Гуренко, 

О. Зайчука, А. Зайця, А. Козловського, М. Козюбри, О. Ковальчука, М. Колеснікова, 

О. Костенка, М. Костицького, Л. Луць,О. Мережка, О. Мурашина, Ю. Оборотова, 

Н. Оніщенко, Н. Пархоменко,І. Патерило, С. Погребняка, Л. Петрової, 

О. Петришина, П. Рабіновича,Ю. Римаренка, О. Скакун, А. Селіванова, С. Сливки, 

Т. Тарахонич,В. Тимошенко,О. Тихомирова, О. Ющика, Ю. Шемшученка та ін. 

Серед представників зарубіжної юридичної науки різноманітним аспектам 

вияву свободи у праві та її основним характеристикам приділяли увагу такі вчені, як 

С. Алексєєв, М. Баглай, В. Бачинін, Л. Беттен, А. Головістікова, М. Григор’єва, 

В. Гулієв, Л. Грудцина, Ю. Дмитрієв,В. Кудрявцев, О. Лукашова, О. Мартишин, 

М. Матузов, В. Нерсесянц,О. Плахотний, Ю. Тихонравов, Л. Лон Фуллер, Ф. Хайєк, 

Ф. Шеллінг,А. Черненко,І. Ягофарова. Не применшуючи значення наукових ідей, які 

вже дістали теоретичне обґрунтування, слід зазначити, що проблематика свободи як 

цінності права потребує комплексного розгляду і дослідження на 

загальнотеоретичному рівні. 

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

дослідження виконано в межах тем наукових досліджень відділу теорії держави і 

права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Проблеми 

праворозуміння та реалізації права в умовах демократичного розвитку» (номер 

державної реєстрації 0110U003731), «Принцип рівності у праві: теорія і практика» 

(номер державної реєстрації 0112U007119). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний теоретико-правовий аналіз свободи як цінності права, обґрунтування 

сутності та природи цієї категорії, вияв її ціннісно-правового і прикладного аспектів. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено такі завдання: 

- охарактеризувати теоретико-методологічні аспекти дослідження 

свободи у праві; 

- виокремити етапи розвитку наукових уявлень про свободу у праві; 

- встановити зміст поняття «свобода» у праві; 

- з’ясувати зміст свободи у праві крізь призму основних концепцій 

праворозуміння; 

- визначити місце, роль і значення свободи в системі правових цінностей;  

- з’ясувати соціальну цінність свободи; 

- обґрунтувати функціональне призначення свободи у праві; 

- з’ясувати форми прояву меж свободи і види відповідальності за їх 

порушення; 

- виокремити особливості реалізації свободи у праві; 

- проаналізувати значення свободи у праві для формування 

громадянського суспільства і правової держави. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що пов’язані з поняттям 

свободи як цінності права. 



Предметом дослідженняє теоретико-правовий аналіз ціннісного виразу 

свободи у праві. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала система 

методів, підходів і принципів пізнання правових явищ, які забезпечили об’єктивний 

аналіз обраного предмета дослідження.  

У роботі застосовувалися загальнонаукові та спеціально-наукові методи 

наукового пізнання. Методи логічного аналізу і синтезу, не лише 

сприялисистематизації наявного фактичного матеріалу, а й дали змогу отримати 

певні теоретичні результати як умову досягнення поставленої в дисертаційній 

роботі мети (підрозділи 1.1, 3.1). Історичний метод застосовано для з’ясування 

ґенези філософських і правових ідей категорії «свобода у праві» (підрозділ 1.2). За 

допомогою діалектичного методу проаналізовано послідовну зміну філософсько-

правових ідей та уявлень, покладених в основу принципу свободи у праві 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Герменевтичний метод було застосовано у зв’язку з 

необхідністю пізнання та інтерпретації текстів наукових праць, нормативно-

правових актів та інших джерел права, що надало можливість розкрити зміст і 

узагальнити поняття свободи як цінності права в широкому та вузькому значеннях 

(підрозділ 1.3). Використання порівняльно-правового методу дало змогу 

співвіднести погляди філософів і правознавців різних епох на категорію свободи у 

праві, систематизувати існуючі загальнотеоретичні аргументи й висновки, а також 

встановити в них спільні та відмінні аспекти (підрозділи 2.1, 2.2). Використання 

формально-логічного методу дослідження дало змогу визначити поняття функцій 

свободи та обґрунтувати їх класифікацію. За допомогою методу моделювання 

з’ясовано характеристику свободи у праві в громадянському суспільстві та правовій 

державі (підрозділ 3.2). 

В основу дисертаційного дослідження покладено загальні принципи наукового 

пізнання: принцип історизму (підрозділ 1.2), принцип всебічності (підрозділ 1.3), 

принцип комплексності (підрозділи 1.3, 3.2), принцип плюралізму (підрозділи 2.1, 

2.2), принцип гуманізму (підрозділ 2.1). 

Методологія дослідження ґрунтується на таких підходах: марксистський 

підхід (підрозділи 2.2, 3.1), антропологічний підхід (підрозділи 2.3, 3.1), 

синергетичний підхід (підрозділ 3.2). Під час дослідження свободи як цінності права 

визначальне місце відведеноаксіологічному підходу, що визначає ціннісні 

характеристики свободи у правовій сфері, де свобода розуміється не лише як 

положення, визначене наукою, а і як ціннісна мета поведінки людини 

(підрозділи 1.3, 2.1, 3.2). Функціональний підхід дав змогу комплексно дослідити 

інструментальну і власну цінність свободи, одержати системні знання щодо ролі 

свободи та справедливості в розкритті сутності власної цінності права 

(підрозділи 2.1, 2.3). Значну роль в осмисленні правового контексту категорії 

«свобода» відіграв міждисциплінарний підхід, оскільки дослідження цього 

феномену охоплює не лише теорію держави і права, а й такі наукові дисципліни, як 

етика, філософія права, політологія тощо (підрозділи 1.3, 2.1). 

Зазначені методи дослідження у поєднанні з принципами і науковими 

підходами дали змогу виявити цілісну картину розуміння категорії «свобода» як 

цінності права та здійснити її теоретико-правовий аналіз. 



Світоглядні позиції та методологія дослідження докладно висвітлюються в 

першому підрозділі першого розділу дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 

сучасній юридичній науці комплексним теоретико-правовим дослідженням свободи 

як цінності права. Наукова новизна одержаних результатів дослідження виявляється 

в положеннях, висновках, пропозиціях і рекомендаціях, які відображають 

авторський внесок у розроблювану проблему: 

уперше: 

– обґрунтовано ідею щодо змістовної характеристики категорії «свобода» 

у двох аспектах: у широкому (природно-правовому) – як можливість вибору, що 

надана людині природою, та у вузькому(позитивному)– як принцип, що встановлює 

межі свободи людини, дає можливість охарактеризувати її в юридичному 

сенсі,зумовлює процес становлення, функціонування та розвитку особи, суспільства, 

держави та визначає гарантії свободи за допомогою права (юридико-правових 

засобів); 

– визначено категорію «свобода у праві» у просторово-темпоральному 

вимірах як легітимізований і санкціонований державою простір для реалізації 

поведінки суб’єктів, нормативно визначений у правах і обов’язках людини та 

громадянина, в яких право є межею між свободою і свавіллям, вказує на відповідну 

міру (баланс), що забезпечує свободу особи, суспільства і держави;  

– з’ясовано ціннісні аспекти свободи у праві: можливості вільного 

розвитку людини від народження; встановлення, в рамках правового поля, меж для 

поведінки суб’єктів з метою гармонізації свободи особи, суспільства і держави; 

реалізація свободи за допомогою правових цінностей (суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки), які легітимуються державою, та правових приписів (шляхом їх 

дотримання, виконання, використання і застосування), які визначають можливість 

вибору людини; гарантування свободи ступенем належної відповідальностікожної 

особи;  

– запропоновано авторське визначення функціонального призначення 

свободи як основних напрямів її впливу (шляхом можливості вибору) на суспільні 

відносини, які зумовлені її соціально-ціннісним змістом у житті людей, а також 

відповідають основним потребам суспільства в конкретний історичний період, 

встановлюють відповідний рівень реалізації свободи у всіх сферах життєдіяльності 

людини; 

удосконалено: 

– сутнісну характеристику свободи у праві як можливості суб’єкта 

обирати певний варіант поведінки, необхідний для реалізації власних життєвих 

потреб, спрямованих на подолання «відчуження» людини у сфері права та 

сприйняття права як результату власної творчості особистості, де свобода стає 

цінністю для окремої людини, певного соціуму та суспільства в цілому; 

– положення про класифікацію функціонального призначення свободи у 

праві шляхом виокремлення: 1) загальносоціальних функцій (аксіологічна, 

ідеологічна, світоглядна, виховна, комунікативно-інформаційна та інтегративна), що 

розкривають зміст свободи в її філософському розумінні, характеризуючи 

ціннісний, ідеологічний, світоглядний та інформаційний вплив свободи на суспільні 



відносини; 2) юридичних функцій (регулятивна та охоронна), що визначають 

свободу як рівну і справедливу межу поведінки суб’єктів суспільних відносин, права 

та обов’язки яких регламентовано нормативно-правовими актами і гарантовано 

державою; 

– періодизацію філософсько-правових уявлень про свободу: 1) в античний 

період, 2)в епоху Середньовіччя (Відродження і Просвітництво), 3) Нової доби,  та 

4) у Новітній час; 

– уявлення про аксіологічний підхід до дослідження природи свободи у 

праві, згідно з яким свобода розглядається як самостійна наукова категорія та 

ціннісна складова права, сутнісна основа юридичного простору, спрямована на 

надання кожній окремій людині можливості отримувати блага і є засобом її 

соціальної захищеності; 

набули подальшого розвитку: 

– положення щодо розуміння свободи крізь призму правових 

доктринпозитивізму, природно-правового,соціологічного та інтегративного 

розуміння права; 

– ідеї про відносний та обмежений характер реалізації свободи у праві, що 

визначаються нормативно закріпленими обов’язками не порушувати прав і свобод 

інших осіб; така свобода сприяє забезпеченню правового порядку, який не є 

вимушеною мірою, а відображає цінності, що панують у суспільстві, внаслідок 

взаємодії людей та реалізації ними своїх прав і свобод. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

теоретичні та практичні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері –для подальшого дослідження категорії «свобода у 

праві»;  

у правотворчій діяльності – яктеоретичне підґрунтя щодо врахування 

основних характеристик свободи у процесі правового регулювання суспільних 

відносин та обґрунтуваннярекомендацій для вдосконалення зазначеного процесу; 

у правозастосовній сфері – для забезпечення точного і правильного 

застосування законодавства з урахуванням ролі особи в системі елементів правового 

статусу;  

у правовиховній роботі –у процесі просвітницької діяльності, зокрема у сфері 

правового виховання, підвищення рівня правової культури, формування 

правосвідомості населення;  

у навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних посібників, 

підручників, навчальних програм, у процесі викладання курсу теорії держави і 

права, галузевих навчальних дисциплін, а також у науково-дослідній роботі 

студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки і положення 

доповідались і обговорювалися на засіданні відділу теорії держави і права Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Основні положення дисертації 

були предметом обговорення на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-

практичних конференціях: IV Всеукраїнській науковій конференції «Свобода, 

рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці» (м. Київ, 

23 травня 2013 р.); V Всеукраїнській науковій конференції «Правовий світогляд: 



людина і право» (м. Київ, 22 квітня 2014 р.); XV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 

27 березня 2014 р.; тези опубліковано); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Вплив сучасної юридичної науки на політичні й соціально-економічні 

процеси в Україні» (м. Одеса, 24 жовтня 2014 р.; тези опубліковано); V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Поняття та категорії юридичної науки» (м. Київ, 

18 листопада 2014 р.; тези опубліковано); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-

правові, історичні та прикладні аспекти» (м. Івано-Франківськ, 27 березня 2015 р.; 

тези опубліковано). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення у 9-ти наукових працях, зокрема у чотирьох статтях у вітчизняних 

наукових фахових виданнях з юридичних наук, одній статті у науковому виданні, 

яке внесено до міжнародної наукометричної бази,та чотирьох тезах доповідей на 

наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена її метою, завданнями, предметом 

дослідження та його специфікою. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертаціїстановить 202 сторінки. Список використаних джерел займає 

27 сторінок(314 найменувань). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, вказано на зв’язок роботи з 

науковими планами та програмами, визначено мету і задачі, об’єкт і предмет, а 

також методологію дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, зазначено особистий внесок у розробку проблеми, наведено 

дані про апробацію та публікації, структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Історіографія та методологія дослідження свободи як наукової 

категорії» складається з трьох підрозділів, які присвячено комплексному 

дослідженню методологічних засад та історіографії свободи, охарактеризовано 

підходи до розуміння свободи у праві, обґрунтовано авторське розуміння поняття 

категорії «свобода у праві». 

У підрозділі 1.1 «Методологічні засади дослідження свободи у праві» 

окреслено вихідні методологічні засади дослідження. Поняття методології 

дослідження свободи як цінності права передбачає поєднання трьох 

взаємопов'язаних між собою елементів – підходів, принципів наукового пізнання та 

методів дослідження свободи як цінності права. 

Звертається увага на методологічні підходи наукового пізнання, які 

виражають зв’язок із суспільною практикою та іншими науками. Застосування 

марксистського підходу визначає свободу як категорію класового характеру, адже 

класова структура соціуму разом із соціальними цінностями є відображенням 

економічного базису суспільства, що розкриває нерівномірність свободи та 

можливостей її реалізації в соціумі. Антропологічний підхід сприяє з’ясуванню 

змісту свободи кожного окремого індивіда та суспільства в цілому, визначає правове 



закріплення свободи людини як основний цілісний системоутворювальний чинник 

суспільства, так і окремий структурний елемент.Синергетичнийпідхід орієнтований 

на вивчення соціальних комунікацій, центром яких є пізнання природи та сутності 

людини і створених нею соціальних інститутів, а регулювання цих відносин 

здійснюється в межах свободи як цінності права, що забезпечує інтереси як 

конкретного суб’єкта, так і суспільства в цілому.Особливу увагу приділено 

аксіологічному підходу, який спирається на ідеї та цінності, що дає можливість 

з’ясувати властивості свободи. Ціннісний підхід існує об’єктивно та ґрунтується на 

необхідності отримання двох типів інформації про об’єкт: наукової та ціннісної; 

аксіологічний підхід визначає свободу не лише як ідею чи принцип, а йяк мету і 

мотив поведінки людини, а отже, як цінність, благо. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів забезпечується 

використанням загальних принципів наукового пізнання: принцип історизму надав 

можливість дослідити свободу в її динаміці; принцип всебічності забезпечив 

різноаспектність у дослідженні свободи та надав можливість охарактеризувати цю 

категорію у взаємодії та у взаємозв’язку з іншими категоріями, явищами і 

процесами; принцип гуманізму спрямований на вивчення ролі права в забезпеченні 

свободи особи як найвищої соціальної цінності; ґрунтуючись на принципі 

комплексності встановлено, що свобода як багатоаспектна категорія є предметом 

аналізу не лише юридичної науки, а й філософії, соціології, герменевтики тощо, що 

надає можливість визначити єдині підходи до розуміння процесу виникнення та 

розвитку свободи, враховуючи ті цілі та функції, що її характеризують. Дослідження 

засноване на принципі плюралізму підходів з урахуванням їх 

взаємодоповнюваності, що усуває можливість однобічного досягнення визначених 

завдань. 

Встановлено, що дослідження свободи як цінності права обумовлює 

використання комплексу методів (філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 

спеціально-наукових) пізнання, зокрема таких, як: метод діалектики,що розкриває 

свободу з погляду динамічних змін на основі законів формальної логіки; за 

допомогою логічного методу досягнуто можливість розкриття змісту поняття 

свободи шляхом застосування таких логічних законів і правил, як аналіз і синтез, 

індукція і дедукція; за допомогою історичного методу забезпечено з’ясування 

ґенези філософських і правових ідей категорії «свобода» та здійснено аналіз набутих 

властивостей, які характеризують цінність свободи; порівняльний методдав змогу не 

лише співвіднести погляди філософів і правознавців різних епох на категорію 

«свобода», а й віднайти в них елементи збігу, контекстні та загальнотеоретичні 

аргументи і висновки; функціональний метод надав можливість охарактеризувати 

свободу як цілісну систему і соціальну цінність. 

Підрозділ 1.2 «Розвиток уявлень про свободу в історії філософсько-правової 

думки» присвячено історичному огляду і дослідженню еволюції ідей про свободу як 

цінності права. 

Встановлено, що сучасні уявлення про свободу – результат її тривалої 

еволюції, яка умовно поділена на чотири етапи. Зазначено, що перший етап 

дослідження свободи – античний період характеризується протилежністю уявлень 

щодо розуміння свободи людини: від необхідної її детермінації як природними 



обставинами, так і засобами пізнавальної діяльності, насамперед розумом, до 

самовизначеної, творчо незалежної свободи людини. Зроблено висновок, що 

античне поняття свободи виявляється через античний політеїзм, який не 

орієнтований на самозахист і неповторну індивідуальність особи. 

Другий етап – Середньовіччя (Відродження і Просвітництво) 

характеризується втратою в розумінні ідеї свободи природно-історичного 

обґрунтування. Обмеження свободи виникає у двох вимірах: ідея залежності та 

єдності Бога і людини, де свобода людини залежить від Божественного права; 

феодальне суспільство, в якому свободу розглядали як привілей від монарха, 

дарований вищими станами, що обумовлює виникнення свободи не окремої 

людини, а певного прошарку суспільства. Зазначено, що активізація аналізу ідеї 

свободи людини припадає на епоху Відродження і Просвітництва. Це 

відображається в теорії природного права, дає змогу оцінювати чинне в державі 

позитивне право з позиції справедливості та здійснювати його перетворення в 

напрямі гуманізму і свободи. 

Звертається увага на те, що у філософсько-правовій літературі Нової доби, яка 

становить третій етап, вчені переосмислюють проблеми свободи, виникають нові 

вектори розвитку свободи, де людина з її свободою і розумінням її творчої сили, яка 

забезпечена соціальним порядком,  є основою філософського вчення. 

Четвертий етап – Новітній час визначає свободу як одну із найсуттєвіших 

цінностей особи, що забезпечується визначеними, гарантованими правами і 

покладенням відповідальності. 

Запропоновано висновок, що свободу слід розуміти не лише як абстрактну 

соціальну цінність, а йяк властивість суспільних відносин. Ці відносини визначають, 

що благо для людини це не тільки її свобода та право, але й обов’язки та 

відповідальність щодо інших людей, суспільства і держави. 

У підрозділі 1.3 «Поняття свободи: сучасні підходи до розуміння» 

досліджуються різні наукові підходи до розуміння та визначення свободи, 

висвітлюється взаємозв’язок свободи і права, обґрунтовано авторське поняття 

«свобода у праві». 

Звертається увага на те, що проблематика свободи багатовимірна: свобода є 

предметом розгляду багатьох наук, тобто становить міждисциплінарнеі 

кроссекторальне поняття. Проте зазначається, що саме в межах теорії держави і 

права має бути сформульоване чітке визначення свободи у праві, за яким право 

визначає межі свободи особи, суспільства і держави та встановлює механізм 

гарантування свободи. 

У підрозділі послідовно викладаються підходи до визначенняпоняття 

«свобода» та відзначається відсутність єдиного підходу до її розуміння та взаємодії 

з правом. Констатується, що свободу можна розглядатисяі як цінність для окремої 

людини, певного соціуму та суспільства в цілому, що відкриває доступ до благ 

шляхом виразу свободи у правах і обов’язках суб’єктів суспільних відносин; як 

принцип права, за допомогою якого право розкриває свою сутнісну властивість і 

природу; як міру, що визначається первинною соціальною цінністю, проте 

обмежується юридичними способами. 



Зроблено висновок, що свобода в широкому (природно-правовому) 

розумінні – це природний стан народу або окремої людини, що характеризується 

можливістю вільного обрання необхідного варіанта поведінки. Наголошується на 

тому, що нарівні з досить широким розумінням свободи як можливості існує вузьке 

(позитивне) її розуміння, за яким право є проявом свободи, а свобода реалізується за 

допомогою таких правових цінностей, як суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки,гарантована нормами права та забезпечується державою. 

Розділ 2 «Теоретичні аспекти ціннісно-правового виміру 

свободи»складається з трьох підрозділів, які присвячено характеристиці ціннісного 

розуміння свободи у праві та аналізу поглядів представників різних правових шкіл 

на свободу, її межі. 

У підрозділі 2.1 «Свобода в системі правових цінностей» досліджується 

місце свободи у структурі цінностей та її зв’язок із правом, а також феноменом 

рівностіта справедливості. 

Обґрунтовано розмежування цінностей права, які охороняються за допомогою 

права (зокрема свобода),і правових цінностей, які право закріплює та зберігає 

протягом різних історичних періодів (зокрема суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки). 

Наголошено, що можливе дослідження свободи крізь призму власної, 

історико-культурної, інструментальної цінності права розкриває розуміння свободи 

на загальнолюдському, загально-соціальному та особистісному рівнях. 

Акцентується увага на тому, що категорія «свобода» взаємопов’язана з 

принципами рівності та справедливості, й у зазначеній тріаді як форми їх 

взаємозв’язку визначається цінність права.  

Наголошується, що однією з основних проблем, яка постає перед 

аксіологічним виміром свободи у праві, є суперечлива природа вищих 

загальнолюдських і відповідних їм правових цінностей. Ця суперечливість пов’язана 

з розбіжностями, що існують між ціннісними орієнтаціями окремих індивідів, між 

цінностями особи та суспільства і навіть між різними цінностями, які становлять 

світоглядну основу однієї особистості.  

Зроблено висновок, що ціннісна характеристика свободи у праві спрямована 

на подолання «відчуження» людини у сфері права та сприйняття права як 

результату власної творчості особистості, де свобода стає цінністю для окремої 

людини, певного соціуму та суспільства в цілому. 

Упідрозділі 2.2 «Категорія «свобода» в контексті основних типів 

праворозуміння» послідовно розглядаються різноманітні підходи до розуміння 

свободи та її взаємозв'язку із правом. 

Висвітлено різні типи розуміння свободи і права, кожен з яких відображає 

певний аспект бачення свободи, фіксуючи його в тих формах прояву, які становлять 

предмет того чи іншого напряму дослідження. З’ясовано, що узагальнення 

результатів дослідження значного кола правових шкіл, яке заперечує культивування 

однієї з концепцій та безпідставне заперечення іншої, дає змогу дослідити сутність, 

цінність, призначення свободи і права повноцінно, неупереджено як у позитивному, 

так і в надпозитивному вимірах. 



Зазначається, що теоретико-пізнавальний інтерес позитивізму повністю 

сконцентровано на чинному праві, а сутнісне значення права, його цінності 

позитивісти здебільшого відкидають. Констатується, що розуміння свободи в 

контексті цього виду правового розуміння передбачає нормативне обмеження, 

підкорення закону, і лише за таких умов особа вважається такою, що перебуває у 

стані свободи. 

Аналізується природно-правова доктрина, яка прямо пов’язана з природними 

правами людини і репрезентована як надана людині від народження, незалежна від 

волі держави можливість на підставі свободи волі і вибору діяти та жити відповідно 

до власних цілей у межах, якими є право і свобода іншої людини.  

Зауважується, що соціологічна теорія визнає основою права не сукупність 

формальних норм, не природні права, а безпосередньо суспільне життя, «живе» 

право як конкретне, динамічне явище, яке фактично існує, що покладається в основу 

створення законів та прийняття інших юридичних рішень. Зроблено висновок, що 

ціннісний аспект соціологічного підходу полягає в обґрунтуванні загальносоціальної 

сутності права як виразу та захисту свободи особи в суспільстві.  

Наголошується на лібертарно-юридичній теорії, яка встановлює 

гуманістичний, ціннісний зміст права, що регламентується та забезпечується у 

встановленому порядку; збагачує наше уявлення про право і правову систему, 

сприяє створенню особливої поваги до права, ціннісних орієнтацій суспільства, 

держави і особи. 

Підкреслено, що для сучасного праворозуміння характерним є інтегративний 

вимір, де змістом свободи стають принципи природного права, а формою свободи є 

право у своєму позитивному, формальному вигляді, яке відображає потреби та 

інтереси суспільства і має важливе значення для всього правознавства. Адже теорія 

держави і права є ідейною та методологічною платформою всієї системи юридичної 

науки. 

Зроблено висновок, що кожна школа праворозуміння об’єднує концептуальні 

властивості, які полягають у встановленні меж свободи та наданні їй певної форми 

залежно від тієї чи іншої концепції праворозуміння задля уникнення хаосу та 

встановлення порядку в суспільних відносинах між окремими індивідуумами, 

соціальними групами та суспільством у цілому. 

Підрозділ 2.3 «Функціональне призначення свободи у праві та межі її 

виміру» присвячено формулюванню визначення функціонального призначення 

свободи у праві, характеристиці її загальних і спеціальних функцій,обґрунтуванню 

сутнісної складової свободи як меж та відповідальності за її порушення. 

Зазначається, що свободачерез своє функціональне призначення визначає 

сутнісну складову права та чинить відповідний вплив на суспільні відносини 

шляхом встановлення меж поведінки суб’єктів. Підкреслюється, що свобода за 

допомогою права забезпечує формування цінностей і закріплення їху нормативно-

правових актах. 

Розглянуто низку функцій свободи, зокрема, змістом ідеологічної функції є 

обґрунтування поняття свободиі права як елементів суспільної ідеології. Зроблено 

висновок, що свобода як сутнісна складова права за допомогою ідеологічної функції 

впливає на духовну сферу, зокрема сприяє вихованню поваги до права, формуванню 



правового світогляду, а також визнанню суспільством основоположних цінностей. 

З’ясовано, що світоглядну функціюсвободи закладено як ідейну основу права. 

У свободі сконцентровано попередній досвід щодо розуміння права та 

відображається рівень правової культури суб'єктів правотворення і правореалізації. 

Наголошується, що виховна функція свободиполягає в активному 

використанні цінностей, таких як свобода, рівність і справедливість, а одним із 

найголовніших завдань цієї функції є формування правосвідомості, закріплення у 

громадян стимулів правомірної поведінки. 

Особливої уваги заслуговує аксіологічна функція свободи, за допомогою якої 

здійснюється виокремлення цінностей права як міри справедливої свободи та 

рівності. За допомогою цієї функції можна охарактеризувати право як упорядковану 

свободу. А свобода у праві є аксіологічною складовою суб’єктивного права. 

Зроблено висновок, що комунікативно-інформаційна функція свободи полягає в 

забезпеченні обміну інформацією між окремими суб’єктами, що здійснюється, з 

одного боку, шляхом узагальнення, а з іншого –шляхом конкретизації знань щодо 

досліджуваної категорії. 

Інтегративна функція свободи найбільш чітко виявляється та акумулюється в 

єдності правової, економічної та соціальної політики. Інтегративні якості свободи 

дістають вияв також у єдності внутрішньої політики держави та юридичної 

практики, в основі якої має бути людини з її інтересами і потребами. 

У результаті аналізу запропоновано класифікацію функціонального 

призначення свободи шляхом виокремлення загально-соціальних функцій, які 

розкривають свободу в її філософському (широкому) розумінні, та юридичних 

функцій, які визначають свободу як рівну та справедливу межу поведінки суб’єктів 

суспільних відносин, права та обов’язки яких регламентовано в нормативно-

правових актах. 

Зроблено висновок, що функціональне призначення свободи – це основні 

напрями її впливу на суспільні відносини шляхом обрання варіанта поведінки та 

встановлення її меж, які зумовлені соціально-ціннісним призначенням свободи в 

житті суспільства, визначенням змісту права.  

Обґрунтовано, що «межі» припустимого поширення свободи  визначаються: 

сферами непорушних свобод суб’єктів, у які не повинні втручатись інші особи; 

ступенем належної відповідальності особи під час здійснення своєї свободи. 

Зроблено висновок, що межі свободи можуть бути окреслені правом, законом, 

державою, суспільством та особистою відповідальністю як головним її мірилом. 

Свобода і правопорядок не антагоністичні явища, оскільки все, що дозволено, має 

свій прояв крізь свободу у праві. 

Розділ 3 «Прикладні аспекти втілення свободи у праві» складається з двох 

підрозділів, у яких проаналізовано шляхи втілення та гарантування свободи у праві, 

взаємодію та вплив свободи у праві на функціонування й розвиток громадянського 

суспільства і правової держави. 

У підрозділі 3.1 «Реалізація свободи у праві та гарантії її захисту» 

аналізуються джерела права в різних координатах часу і простору щодо становлення 

ідеї свободи у праві на різних історичних етапах; характеризуються основні способи 

та засоби реалізації свободи у праві. 



Зазначається, що розуміння свободи набувало свого динамічного розвитку в 

різні періоди становлення. Акцентується увага на закріплені в Основному Законі 

права і свободи людини, які є засобом відображення не потенційних, а реальних 

свобод індивіда у праві, гарантованих державою, що вказує на їх суб’єктивний 

характер,і спрямованих на реалізацію інтересів суб’єкта суспільних відносин. 

Наголошується, що конституційні права і свободи є юридичною основою 

конституційно-правового статусу особи. Свобода в цьому контексті є невід’ємною 

складовою прав людини, вказує на можливість людини обирати – використовувати 

чи не використовувати певні права. Вказане дає підстави визначити основні свободи 

людини як комплекс правових можливостей, закріплених Конституцією України та 

відповідними нормативно-правовими документами. 

Зроблено висновок, що ідея свободи людини сформована як певний правовий 

ідеал, де свобода виступає як соціальна цінність лише тоді, коли втілюється в життя 

в принципах і нормах, реалізується в діях суб’єктів соціального спілкування. Адже 

встановлення прав і свобод людини та громадянина в нормативно-правовому акті – 

ще не означає реальність проголошених норм. Вагоме значення має реалізація 

свободи людини, створення дієвих способів і засобів, які дадуть їй змогу повною 

мірою реалізувати свої права і свободи. 

Звертається увага на те, що в тексті роботи використовувався термін 

«реалізація свободи у праві», який є синонімом терміна«реалізація прав і свобод», 

оскільки права і свободи є невіддільними. 

Зазначено, що реалізація свободи у праві являє собою процес здійснення 

правових приписів засобами поведінки суб’єктів (дотримання, виконання, 

використання і застосування). Не менш важливим аспектом реалізації свободи у 

праві є проблема гарантій свободи людини, що є актуальним і дискусійним 

питанням, якому приділено значну увагу спеціалістів у сфері як науки, так і 

практики.  

Зазначається, що гарантії свободи у праві поділяють на: 1) загальносоціальні: 

економічні гарантії (свобода економічної діяльності, визначення різних форм 

власності, захист конкуренції тощо); політичні гарантії (активне і пасивне виборче 

право, наявність громадських об’єднань, демократичний устрій держави та 

суспільства);ідеологічні гарантії (ідеологічний плюралізм), та 2) спеціальні: 

встановлені державою юридичні норми, спрямовані на забезпечення свободи у 

праві. 

Зроблено висновок, що відповідальність як правова цінність є гарантом 

забезпечення свободи, де право передбачає свободу самореалізації особи та 

встановлює відповідальність перед собою і суспільством за наслідки обраних дій. 

Тобто гарантії свободи визначаються ступенем відповідальності особипід час 

здійснення своєї свободи, яка є пропорційною діапазонові реалізації суб’єктивних 

можливостей, тому мірою розширення свободи є «тягар відповідальності», який 

створює відповідну противагу. 

У підрозділі 3.2 «Свобода у праві як засада формування громадянського 

суспільства та правової держави» досліджуються природа і зміст взаємовідносин 

свободи у праві з громадянським суспільством і правовою державою. 



Підкреслюється, що в юридичній літературі можливо виокремити дві основні 

моделі взаємодії громадянського суспільства і держави – лібералізм та етатизм. 

Зокрема, антидемократичний режим (етатизм) порушує природні права і свободи 

людей; демократичний режим (лібералізм) спрямований на утвердження ідеалів 

свободи людини. 

Акцентується увага на теорії лібералізму, в якій свобода посідає центральне 

місце. Однак важливо підкреслити і негативнийбік цієї теорії, що виявляється в 

реалізації власних уявлень індивіда про його благо як шлях максималізації 

сукупного задоволення, зумовленої невизначеністю універсальних моральних 

принципів. 

Зроблено висновок, що від організації суспільства залежить ступінь свободи у 

праві та обмежень, якими наділений індивід. Отже, суспільна взаємодія в межах 

окремого колективу, громадянського суспільства і держави в цілому потребує 

впорядкування, організації та узгодження, неодмінною умовою чого є свобода у 

праві, що передбачає надання можливостей та встановлення певних обмежень. 

Відповідно анормативність, свобода поза юридичною формою – це відсутність будь-

яких зв’язків, тобто це явище – несвободи. 

Підкреслюється, що у правовій державі, в якій реально функціонує 

громадянське суспільство, свобода у праві проголошується як один із основних 

елементів побудови суспільства та держави, оскільки визначає: сенс і зміст законів, 

що покладаються в основу діяльності законодавчих, виконавчих і судових органів 

влади; сферу свободи, в яку держава не може втручатись, а в разі її обмеження особа 

може звертатися за судовим захистом. Наголошується на тому, що свобода виступає 

як ідеологічна, так і практико-юридична засада побудови громадянського 

суспільства та правової держави; у свободі концентруються загальнолюдські 

цінності, які сформовані у процесі розвитку державно-організаційного суспільства, а 

природний прогрес людського життя привносить і привноситиме нові елементи в 

теорію і практику формування та вдосконалення свободи у праві. 

У Висновкахдисертації наведено теоретичне узагальнення й вирішення 

наукового завдання, яке полягає у визначенні природи та змісту свободи як цінності 

права та з’ясуванні її значення для формування громадянського суспільства і 

правової держави. Основні висновки знайшли відображення в таких положеннях: 

1. Методологія дослідження свободи як цінності права включає сукупність 

наукових підходів, принципів і методів, які використовуються в пізнанні наукових 

явищ і категорій. Центральним у контексті цього дослідження є аксіологічний 

підхід, завдяки якому було проаналізовано свободуяк ідею, принципта цінність для 

окремої людинита суспільства в цілому. 

2. Аналіз ґенези категорії «свобода» дає можливість виокремити такі етапи її 

наукового аналізу: 1) свобода в античну добу є абстрактною, споглядальною, 

зорієнтованою на природні інтереси людини, її самозахист і усвідомлення нею сенсу 

життя; 2) в епоху Середньовіччя (Відродження і Просвітництво):а) свобода постає, 

по-перше, як ідея єдності Бога і людини, де доля людини потрапляє у залежність від 

волі Абсолюту, по-друге, як свобода не окремої людини, а певного прошарку 

суспільства, залежність від монарха в умовах феодального суспільства, де права 

розглядали як привілеї, даровані вищими станами; б) розуміння свободи охоплює 



такі основні характеристики: свобода як природне право, що належить кожній 

людині внаслідок її належності до людського роду; як усвідомлена необхідність, 

умовою появи якої є пізнання закономірностей існування життєвого світу для 

узгодження дій людини з об’єктивними законами природи і суспільства; як 

можливість, що обмежена писаним правом; 3) свобода у Нову добу характеризується 

як право людини робити все, що дозволено законом; як відповідальність перед 

іншими суб’єктами суспільних правовідносин; як вибір поведінки суб’єкта, що 

спрямований на реалізацію його внутрішніх потреб; 4) у Новітній час 

розуміннясвободи спрямовано до: а) людиноцентризму (основою філософського 

вчення є людина та її свобода); б) розуміння свободи як творчої сили особистості; 

в) визнання соціального порядку як однієї з умов існування творчої свободи 

людини; г) характеристики свободи не лише як абстрактної соціальної цінності, а й 

як правового порядку, відповідно до якого свобода для людини – не лише права, а й 

обов’язки та відповідальність перед іншими людьми, суспільством і державою. 

3. Змістовна характеристика категорії «свобода» може мати вияв у двох 

аспектах: у широкому (природно-правовому) – як можливість вибору, що надана 

людині природою, та у вузькому(позитивному) – якпринцип, що встановлює межі 

свободи, надає можливість охарактеризувати її в юридичному сенсі,зумовлює 

процес становлення, функціонування та розвитку особи, суспільства, держави й 

визначає гарантії свободи за допомогою права (юридико-правових засобів). 

Категорія «свобода у праві» у просторово-темпоральному вимірі визначається 

як легітимізований і санкціонований державою простір для реалізації поведінки 

суб’єктів, нормативно визначений у правах та обов’язках людини і громадянина, в 

яких право є межею між свободою і свавіллям, вказує на визначену міру (баланс), 

що забезпечує свободу особи, суспільства і держави. 

4. Плюралізм типів праворозуміння обумовлює різні підходи до визначення 

поняття свободи. У позитивізмі «простір свободи» нормативно обмежується 

державним регулюванням; з позицій природно-правового підходу до розуміння 

права, яке безпосередньо пов’язане з природними правами людини, свобода постає 

як надані людині від народження можливості, що не залежать від волі держави, 

потенція самостійно діяти відповідно до власних цілей (межа такої свободи – права і 

свободи інших осіб); соціологічний напрям розглядає право і свободу як умови 

виникнення відносин, що породжують юридичні наслідки; інтегративне розуміння 

права поєднує визначення свободи, що утвердилися в природному праві та 

позитивізмі.Кожна окрема правова концепція неспроможна цілісно дослідити 

свободу у праві та надати їй об’єктивну всебічну характеристику. 

5. Цінність права пов’язана з його внутрішнім змістом та відображає 

багатогранність цієї категорії, найважливішим елементом якої є свобода; 

інструментальна цінність права спрямована на зовнішній його прояв, що 

пов’язується із забезпеченням стабільності суспільних відносин за допомогою 

юридичних механізмів; історико-культурна цінність права визначається як 

результат культури людства у відповідний історичний період. 

Кожен аспект цінності права виявляється на таких рівнях: 

загальнолюдському – шляхом формування правових цінностей, які стають 

світовими цінностями (свобода, гуманізм, демократія); загальносоціальному – право 



втілює норми, які відповідають інтересам суспільства у відповідний історичний 

період та спрямовані на ефективний розвиток суспільства; особистісному – цінність 

права виявляється в забезпеченні рівних меж свободи особистості та їх 

гарантуванні. 

6. Соціальна цінність свободи полягає в забезпеченні гідного існування як 

окремого індивіда, так і всього суспільства та держави. Свобода встановлює 

можливості конкретної діяльності суб’єктів суспільних відносин, що є чинником 

визначення, оновлення і врегулювання суспільних відносин, а також досягнення 

миру та злагоди. 

7. Функціональне призначення свободи – це основні напрями її впливу на 

суспільні відносини (шляхом можливості вибору), які зумовлені соціально-

ціннісним змістом свободи в житті людей, а також відповідають основним потребам 

суспільства в конкретний історичний період, встановлюють відповідний рівень 

реалізації свободи у всіх сферах життєдіяльності людини. 

Функціональне призначення свободи визначає можливість виокремлення: 

1) загальносоціальних функцій (аксіологічна, ідеологічна, світоглядна, виховна, 

комунікативно-інформаційна та інтегративна), що розкривають зміст свободи в її 

філософському розумінні, характеризуючи ціннісний, ідеологічний, світоглядний та 

інформаційний вплив свободи на суспільні відносини; 2) юридичних функцій 

(регулятивна та охоронна), що надають уявлення про свободу як рівну та 

справедливу межу поведінки суб’єктів суспільних відносин, права та обов’язки яких 

регламентованонормативно-правовими актами та гарантовано державою. 

8. Свобода у праві передбачає відповідальність, яка покладається на особу. 

У цьому контексті поняття відповідальності характеризує позитивне соціальне 

ставлення особи до своїх вчинків. «Стримувальний» ефект відповідальності 

стосується не лише свавільних протиправних дій, що зазіхають на свободу інших 

членів суспільства, він передбачає свободу самореалізації особи шляхом 

встановлення відповідальності перед суспільством за наслідки своїх вільно обраних 

дій. Суб’єкт обмежує свою свободу задля необхідності гармонізації життя в соціумі. 

9. Реалізація свободи у праві передбачає можливість вибору: використовувати, 

дотримуватися, виконувати або застосовувати норми, передбачені міжнародними 

документами, Конституцією, законами, іншими нормативно-правовими актами.  

10. Свобода у праві є важливим засобом розбудови громадянського 

суспільства та правової держави. Однією з головних умов у цьому процесі є 

забезпечення свободи у праві, яка може існувати лише тоді, коли члени 

громадянського суспільства мають високий рівень соціального, морального та 

культурного розвитку, наділені внутрішньою свободою та здатні самостійно діяти в 

межах, які неіснують абстрактно, а реалізуються в суб’єктивних правах, які 

гарантовано правом. 
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правових учень. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Київ, 2016. 

Дисертація є комплексним теоретико-правовим дослідженням свободи як 

цінності права щодо обґрунтування природи, сутності цієї категорії та вияву її 

ціннісно-правового аспекту. Обґрунтовано методологічну основу дисертаційного 

дослідження, визначено окремі методи, принципи та підходи наукового пізнання, які 

було використано для розкриття теми. Здійснено періодизацію філософсько-



правових уявлень про свободу; з’ясовано цінність свободи у праві крізь призму 

основних правових доктрин.  

Удосконалено теоретичні положення, наведено нове вирішення наукового 

завдання щодо визначення змістовної характеристики категорії «свобода» у 

природно-правовому та позитивному аспектах. 

Запропоновано авторську дефініцію категорії «свобода у праві» та 

виокремлено основні ціннісні аспекти свободи у правовій сфері. Обґрунтовано 

визначення функціонального призначення свободи та положення щодо її 

класифікації шляхом виокремлення загальносоціальних і юридичних функцій.  

Теоретико-правові положення, висновки і пропозиції є теоретичним 

підґрунтям щодо врахування основних характеристик цінності свободи у процесі 

правового регулювання суспільних відносин; забезпечення точного і правильного 

застосування законодавства з урахуванням цінності свободи особи в системі 

елементів правового статусу. 

Ключові слова: свобода, право, сутність свободи, свобода як цінність, ціннісні 

аспекти, система правових цінностей, соціальна цінність, функціональне 

призначення свободи, межа свободи, реалізація свободи. 

 

Осядлая М. В. Свобода как ценность права (теоретико-правовой аспект).– 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений. – Институт государства и права 

им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация является комплексным теоретико-правовым исследованием 

свободы как ценности права, касающейся природы, сущности этой категории и 

проявления ее ценностно-правового аспекта. Обоснована методологическая основа 

диссертационного исследования, определены методы, принципы и подходы 

научного познания, которые были использованы для раскрытия темы. Осуществлена 

периодизация философско-правовых представлений о свободе; определены 

ценность свободы в праве сквозь призму основных правовых доктрин. 

Усовершенствованы теоретические положения, приведено новое решение 

научной задачи по определению содержательной характеристики категории 

«свобода» в естественно-правовом и позитивном аспектах. 

Предложена авторская дефиниция категории «свобода в праве» и выделены 

основные ценностные аспекты свободы в правовой сфере. Обосновано определение 

функционального назначения свободы и положения о ее классификации путем 

выделения общесоциальных и юридических функций. 

Теоретико-правовые положения, выводы и предложения является 

теоретической основой в контексте основных характеристик ценности свободы в 

процессе правового регулирования общественных отношений; обеспечения точного 

и правильного применения законодательства с учетом ценности свободы личности в 

системе элементов правового статуса. 



Ключевые слова: свобода, право, сущность свободы, свобода как ценность, 

ценностные аспекты, система правовых ценностей, социальная ценность, 

функциональное назначение свободы, границы свободы, реализация свободы. 
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Thesis for the Doctor of Philosophy in lawdegree, specialty 

12.00.01 – theory and history of law; history of political and legal 

studies. – Institute of State and Law named after V. Koretskiy NAS of 

Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is a comprehensive study of the theoretical and legal 

rights of freedom as a value and justification of its nature, essence and 

argumentation in the light of the value and legal aspect. Methodological 

basis has been stated, special methods have been determined, and 

principles, approaches of the scientific cognitionhave been implemented 

for the research subject matter. Philosophical and legal perception of the 

freedom have been chronicled and overview about freedom; the value of 

freedom in law has been specified through the prism of legal doctrine. 

Content-related ideato specify the term«freedom» has been stated 

in two aspects: the extensive (natural law) and narrow (positive). 

Category of «freedom of law» in spatial-temporal dimension as 

legitimized and sanctioned by the state area for the individual behavior 

expression has been defined.It has been set in the rights and duties of the 

individual and citizen where the law is the boundary between freedom 

and tyranny, it indicates the relevant measure (balance), which ensures 

the individual, society and statefreedom. 

Valuable aspects of the freedom in law: the existence of natural 

rights, the possibility of the deliberate human development from birth 

has been found out; establishment, within the legal framework for 

theindividuals’ conduct in the limits in order to harmonize freedom of 

the individual, society and the state; implementation of freedom through 

legal values (subjective rights and legal responsibilities) that are 

legitimated by state and legal requirements (through compliance, 

performance, and application), to determine the choice of the individual 

and to guarantee freedom via proper degree of responsibility of the 

individual. 

The author determines thefreedomfunctionsthe basic way of its 

impact on social relations caused by social and valuable meaning in life. 

The provisions on freedom functionality classification of in law 

has been developed through distinction: 1) general social functions 

revealing the content of freedom in its philosophical cognition, 

describing the values, ideological and informational impact on freedom 

of public relations; 2) legal, defining freedom as equal and justboundary 

behavior of the individual in public relations, rights and responsibilities 

regulated by acts and guaranteed by the state. 



Special emphasis is put on the axiological approach analysisto the 

study of the nature of the freedom in law according to which freedom is 

regarded as an independent scientific category value and constituent 

law, the essential basis for the legal area, aimed to allow an individual to 

obtain benefits and is the means of social protection. 

The thesis analyzes the provisions on freedom through the prism 

of legal doctrines of positivism comprehension, natural law, sociological 

and integrative and law interpretation. 

Theoretical and legal provisions, conclusions and approach are 

thetheoretical basis to consider main characteristics of the value of 

freedom in law and regulation of social relations; to ensure accurate 

enforcing of law based on the value of freedom of the individual in the 

system of legal statuselements. 

Key words: freedom, law, the nature of freedom, freedom in law, 

value aspects of the legal system, social value, functionality of freedom, 

freedom boundary, implementation of freedom. 

 

 


