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АНОТАЦІЯ 

Пащенко М.О. Роль загального та індивідуального правового 

регулювання у забезпеченні природних прав людини. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» (08 – Право). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2020. 

У Вступі розкрито сутність і стан розробленості наукової проблеми, що 

досліджується, та обґрунтовано вибір і актуальність обраної теми, визначено 

об’єкт і предмет, завдання, методологічну і теоретичну основи дослідження, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів, їх 

теоретичне і практичне значення та особистий внесок здобувача, наведено дані 

про впровадження та апробацію результатів дослідження на наукових 

конференціях, в публікаціях за темою дисертації. 

Актуальність теми дослідження обумовлена гострою політичною та 

економічною кризою початку XXI століття, яка викликала необхідність 

реформування значної частини суспільно-правових відносин. Зміна потреб та 

інтересів суспільства, необхідність його розвитку прогресивним шляхом 

особливо помітна у контексті взаємин людини і держави, а саме у визнанні 

природних прав людини невід’ємними та абсолютними. Пріоритет 

забезпечення природних прав людини загострив проблему співвідношення і 

взаємодії соціонормативних регуляторів суспільних відносин. Сучасний світ 

неможливо уявити без природних прав людини, що засновані на принципах 

свободи, рівності, справедливості та є найвищою цінністю людської 

цивілізації. Означені права є виміром буття особистості, виражають її свободу 

та є невід'ємними і необхідними способами і умовами її життя, взаємовідносин 

з суспільством, державою, іншими індивідами, мають універсальний характер 

та є ціннісним орієнтиром, який забезпечує застосування людського виміру не 

тільки до держави, права, закону, а й до громадянського суспільства, оскільки 

ступінь зрілості і розвиненості останнього значною мірою залежить від стану 
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визнання природних прав людини та їх захисту. У різних країнах 

регламентація природних прав людини формувалася та розвивалася 

відповідно до особливостей культури, філософії, релігії, суспільного 

світогляду, моралі відповідної цивілізації на окремому історичному етапі 

розвитку. 

Істотні зміни соціально-політичних умов у різних країнах, у тому числі 

і в Україні, а саме вплив модернізаційних і глобалізаційних проблем, призвели 

до виникнення серйозних протиріч у сфері теорії та практики щодо розуміння 

проблеми природних прав людини та їх правового регулювання. Всі ці умови 

передбачають необхідність сучасного дослідження проблеми природних прав 

людини, у тому числі і розгорнутого цілісного юридичного уявлення про їх 

правове забезпечення в умовах сучасних реалій.  

Сучасна юридична наука має певні наукові досягнення у сфері 

правового регулювання та захисту природних прав людини, однак, 

незважаючи на гучні декларації про необхідність підвищеної уваги до 

природних прав людини, ряд проблем цієї сфери залишаються у 

периферійності сучасного правового знання, яка особливо очевидна в процесі 

дослідження ролі загального та індивідуального правового регулювання у 

забезпеченні природних прав людини у контексті сучасних державно-

правових змін.  

Метою дослідження є з’ясування поняття, ознак, сутності, меж та 

ефективності загального та індивідуального правового регулювання, 

теоретичне обгрунтування їх ролі у забезпеченні природних прав людини. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

загальному та індивідуальному правовому регулюванні у забезпеченні 

природних прав людини. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти ролі загального та 

індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав 

людини. 

У дослідженні використовуються такі пізнавальні підходи як 

антропологічний, системний, історико-психологічний; комунікативний, 
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аксіологічний; філософсько-світоглядові методи: діалектичний, 

метафізичний, аксіологічний, онтологічний; загальнонаукові методи: 

історичний, системно-функціональний, порівняльно-правовий, теоретико-

прогностичний. 

У першому розділі – «Філософсько-правові, гносеологічні та 

методологічні аспекти становлення уявлень про природні права людини» - 

розкрито та узагальнено становлення поглядів на проблему природних прав 

людини як самостійну правову категорію з точки зору поняття, значення та 

сутності. 

Аналізується генезис історико-логічних та гносеологічних підходів 

щодо формування та розвитку уявлень про природні права людини  через 

концепцію природних прав людини,  ґрунтується на п’яти наукових підходах: 

1) природно-правовому підході, за допомогою якого означене питання 

розуміється як природні та невід'ємні права людини, що походять або з розуму, 

або з божественної волі, або з незмінної природи самої людини, а закон лише 

фіксує вже існуючі права; 2) юридично-позитивістському підході, який 

обґрунтовує теорію «дарованих прав», що пов’язані із системоцентристським 

розумінням ролі держави стосовно кожної людини у відповідності до 

правового статусу природних прав людини; 3) цивілізаційному підході, за 

допомогою якого розвиток та формування природних прав людини 

простежується через історію розвитку людства від Античних часів до 

сучасності, де історичний період кожної цивілізації вкладає власний сенс у 

розуміння названої категорії; 4) регулятивному підході, дослідження 

природних прав людини за якого здійснюється у регулятивному ракурсі як 

науково-обґрунтований і продиктований потребами практики підхід до 

природних прав людини, метою якого є пошук відповіді на питання про те як, 

яким чином вибудовувати систему правового регулювання суспільних 

відносин у правовій державі; 5) глобальному підході, що визначає природні 

права людини через їх дві основні цінності: рівність та людську гідність. 

Запропоновано авторську інтерпретацію природних прав людини як 

отриманих людиною від народження можливостей, що походять з природної 
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необхідності відображення законів психології, об’єктивно обумовлених 

соціальними потребами досягнення необхідного стану людини в суспільстві, 

що відображають її сутність і є необхідною умовою існування і розвитку 

людини, забезпечення її рівноправності та задоволення життєво важливих 

потреб. 

Виокремлено ознаки природних прав людини, що визначають 

діалектичну єдність свободи, рівності, гідності як субстанцію прав людини, 

серед яких: належність людині з моменту народження; невідчужуваність; 

наявність різних форм інтерпретації (філософської, юридичної, моральної); 

можливість впровадження без правозастосовчих актів; об’єктивна 

незалежність від волі людини; вища соціальна цінність; захист з боку держави; 

відповідність міжнародним стандартам; особливий різновид суб’єктивних 

прав; наявність не лише юридичного відображення, а і можливість 

відображення у формі традицій, релігійних і етичних норм; безумовна 

належність суб’єкту; наявність ціннісної межі природних прав – 

справедливості. 

Зазначено, що зміст і обсяг природних прав визначаються сукупністю 

таких соціальних чинників як інтерес людини, моральність суспільства, мета 

цих прав. Сутність природних прав людини досліджено через такі їх 

властивості, як невід’ємність, неподільність, універсальність, духовно-

моральна заснованість, похідність від природного порядку речей, заснованість  

на справедливості. 

Обґрунтована методологія дослідження теми та виокремлені методи 

дослідження. Методологія дослідження ролі загального та індивідуального 

правового регулювання у забезпеченні природних прав людини дисертантом 

розкривається шляхом застосовування загально-методологічної позиції 

сучасної юриспруденції, що ґрунтуються на трьохрівневій структурі 

(дослідницькі (методологічні) підходи, методи та принципи):  

1) методологічний підхід, що є головним компонентом парадигми і 

розглядається як симбіоз взаємозалежних наукових методів серед яких 

виокремлено: а) антропологічний підхід (філософсько-антропологічний, 
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соціально-антропологічний, релігійно-антропологічний); б) системний підхід; 

в) історико-психологічний підхід; 

2)  методи дослідження або «інструменти» методологічних підходів: 

а) філософські (діалектичний, онтологічний, метафізичний, аксіологічний) 

для вивчення природних прав людини як юридичної категорії, природа та 

сутність якої перебувають у постійному розвитку; 

б) загальнонаукові (історичний, формально-логічний, метод сходження від 

конкретного до абстрактного, порівняльно-правовий) - для встановлення 

різновидів дослідницьких підходів, з’ясування їх евристичних можливостей, 

визначення понять означеної категорії; 

в) спеціально-наукові (аксіоматичний метод, теоретико- прогностичний) - 

для формулювання правильного і чіткого поняття об'єкта шляхом 

виокремлення його серед інших подібних та однорідних складових. 

У другому  розділі «Роль загального та індивідуального правового 

регулювання як нормативної основи забезпечення природних прав людини» 

сформульовано поняття «правове регулювання природних прав людини», 

визначено функціонально-цільову залежність категорій «правове 

регулювання» та «природні права людини», з’ясовано ефективність правового 

регулювання природних прав людини. 

Обґрунтовано поняття «правове регулювання природних прав людини» 

як форму реалізації функцій права, що полягає у стадійному 

цілеспрямованому спеціально-юридичному впливі на значущі для держави і 

суспільства відносини, пов’язані із невід’ємними природними правами 

людини, якому притаманні особливі методи і способи, здійснювані за 

допомогою системи правових засобів і спрямовані на забезпечення захисту 

природних прав людини. 

Враховуючи специфіку поняття «правове регулювання природних прав 

людини» обґрунтовано сутність правового регулювання природних прав 

людини, що полягає у ефективності правових норм, які регулюють означені 

правовідносини, оскільки саме вони є основним правовим інстрементом, за 

допомогою якого  здійснюється спеціально-юридичний вплив на 
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найважливіші для держави і суспільства суспільні відносини, пов’язані з 

невід’ємними правами людини. 

З’ясовано основне призначення правового регулювання природних прав 

людини, що полягає: а) у процесі пошуку і формулюванні певних правил, що 

визначають, регулюють, захищають людину та її природні права у суспільстві, 

маючи вияв у нормі права; б) у безпосередньому законотворчому  процесі, 

закріпленні цих норм права у нормативно-правових актах, а також визначенні 

та закріпленні відповідних заходів юридичної відповідальності за їх 

порушення; в) у процесі створення особливих правил організації, що 

визначають структуру, мету та функції самого державного апарату, всієї 

системи (структури) організації суспільства у межах державного управління, 

що сприяють необхідності прийняття зазначених нормативно-правових актів. 

Обґрунтовано  поняття індивідуального правового регулювання 

природних прав людини як персоніфікованого рішення компетентного органу 

або посадової особи, прийнятого на основі діючої норми права.  

Доведено, що загальне та індивідуальне правове регулювання 

природних прав людини є взаємно доповнюючими видами, завдяки взаємодії 

яких компенсуються недоліки як нормативного регулювання (абстрактність, 

віддаленість від фактичних відносин), так і індивідуального (мінливість, 

значний простір для проявів свавілля, суб'єктивізму). 

Обґрунтовано, що предметом загального та індивідуального правового 

регулювання природних прав людини є відносини, пов’язані із невід’ємними 

правами людини, які потребують як нормативної так і індивідуальної 

регламентації. Предметом загального правового регулювання є природні 

права людини для всіх і кожного, а предмет індивідуального регулювання є 

складовою частиною предмета загального правового регулювання та може 

бути врегульований індивідуальними правовими засобами. 

Визначено межі загального та індивідуального правового регулювання 

як межі юридичного впливу на природні права людини, що відокремлюють 

сферу правового регулювання від соціального регулювання, відображають 

місце і роль юридичних засобів у системі загального регулювання. 
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У третьому розділі  «Роль правового регулювання як засобу захисту 

природних прав людини» обґрунтовано поняття захисту природних прав 

людини, запропоновано систему захисту природних прав людини та 

виокремлено особливості правового регулювання захисту цих прав. 

Обгрунтовано авторське бачення категорії «захист природних прав» як 

форми реалізації прав людини на правовий захист, що забезпечується з метою 

повноцінного та ефективного здійснення людиною невід’ємних прав, полягає 

у діяльності зацікавлених суб’єктів за умови застосування державного 

примусу для недопущення порушення природних прав людини, їх 

відновлення, гарантування можливістю застосування засобів примусового 

впливу. 

Дисертантом виокремлено основні ознаки захисту природних прав 

людини, серед яких: а) державна природа, що полягає у забезпеченні 

державного впливу із можливістю застосування правового примусу; б) 

закріплення у нормативно-правових актах; в) відображення стану та рівня 

розвитку основних сфер суспільного життя держави; г) універсальний та 

безперервний характер; д) визначення повноважень правоохоронних та 

правозахисних органів, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, посадових і службових осіб у процесі здійснення правозахисної 

діяльності; є) реальний та доцільний характер. 

Досліджено сутність захисту природних прав людини як прояву 

збереження людиною природних якостей і властивостей, що має 

багаторівневий характер: перший рівень сутності полягає у соціально-

правовому змісті і юридичному призначенні; другий рівень виявляється через 

факт існування нормативної форми природних прав людини на правовий 

захист; третій рівень формується шляхом виокремлення трьох складових: тіло-

душа-дух, що утворюють об'єктивну основу походження природних, 

сутнісних, невідчужуваних якостей людини як особистості. 

Запропоновано авторське розуміння системи захисту природних прав 

людини як цілісної, відносно самостійної сукупності нормативних та 
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індивідуальних правозахисних відносин та правозахисної діяльності щодо 

здійснення права на захист природних можливостей людини. 

Визначається мета системи захисту природних прав людини, якою є 

всебічний захист природних прав людини, що вимагає засобів та дій щодо його 

досягнення. Конкретизується мета системи захисту природних прав людини у 

проміжних цілях, якими є забезпечення визнання природних прав людини і 

припинення порушень природних прав людини, а також відновлення 

порушених природних прав людини і застосування заходів юридичної 

відповідальності. 

Запропоновано визначення структури системи захисту природних прав 

людини як організації її внутрішнього змісту, що містить інституційно 

виражені, нормативно і індивідуально закріплені правові засоби регулювання 

правозахисних відносин, а також правозахисну діяльність щодо здійснення 

прав людини на правовий захист її невід’ємних прав. Доведено, що система 

захисту природних прав людини є комплексним поєднанням всіх механізмів 

структури, елементи якої виконують власну специфічну роль та забезпечують: 

а) належне визнання і повагу до природних прав людини; б) застосування 

справедливих вимог моралі до природних прав людини; в) впровадження 

спеціальних правозахисних засобів впливу  у суспільстві; г) всебічний захист 

природних прав людини. 

Аргументовано, що особливість правового регулювання захисту 

природних прав людини полягає у характеристиці тих закономірностей, у 

межах яких здійснюється: а) набуття людиною права на правовий захист її 

природних прав як юридично можливого і гарантованого варіанту поведінки 

у випадках створення перешкод для реалізації означених прав, загрози їх 

порушення або фактичного порушення; б) формування та покладення на 

людину юридичних обов'язків, кореспондуючих з правом людини на правовий 

захист її невід’ємних прав, у тому числі встановлення і застосування заходів 

державного або громадського впливу за порушення захисту природних прав 

людини. 
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Обґрунтовано, що особливість міжнародно-правового регулювання у 

сфері захисту природних прав людини полягає у здійсненні вирішального 

впливу на внутрішньодержавне законодавство і практику його застосування у 

найрізноманітніших сферах, пов'язаних із захистом природних прав людини. 

А особливістю внутрішньодержавного правового регулювання захисту 

природних прав людини визначено сукупність спеціальних юридичних засобів 

результативного впливу, здійснюваних державою за допомогою права і 

сукупності правових засобів, їх юридичного закріплення, охорони і розвитку. 

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав людини 

здійснюється державою через встановлення права (нормативне регулювання) 

та застосування права (індивідуальне регулювання). 

У Висновках наведено результати дослідження щодо теоретико-

правового узагальнення ролі загального та індивідуального правового 

регулювання у забезпеченні природних прав людини. Розв’язано актуальне 

завдання, яке полягає у розробці концептуальних положень щодо з’ясування 

ознак та сутності природних прав людини, теоретичного обґрунтування ролі 

правового регулювання у забезпеченні цих прав у контексті сучасних 

реформаційних змін. 

Підсумовано, що концептуалізацію ролі правового регулювання 

природних прав людини доцільно здійснювати за такими напрямами: 

з’ясування історико-логічних та гносеологічних основ формування та 

розвитку уявлень про природні права людини; обґрунтування поняття, ознак 

та сутності природних прав людини, а також методологічної основи їх 

пізнання; визначення сутності та особливостей правового регулювання 

природних прав людини; визначення форм прояву загального та 

індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав; 

з’ясування особливостей правового регулювання захисту природних прав 

людини та його системи. Теоретичне і практичне значення мають проблеми, 

пов’язані із визначенням ефективності правового регулювання захисту 

природних прав людини та обґрунтуванням шляхів його удосконалення. 
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ABSTRACT 

Pashchenko M.O. The role of general and individual legal regulation in 

the protection of natural human rights. - Qualified scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The introduction reveals the essence and state of development of the scientific 

problem under study and substantiates the choice and relevance of the chosen topic, 

defines the object and subject, tasks, methodological and theoretical bases of the 

research, research methods, reveals the scientific novelty of the obtained results, 

their theoretical and practical significance. and personal contribution of the 

applicant, data on the implementation and validation of the research results at 

scientific conferences, in publications on the topic of the dissertation. 

The relevance of the research topic is due to the acute political and economic 

crisis of the beginning of the 21st century, which necessitated the reforming of a 

large part of social and legal relations. The changing needs and interests of society, 

the need for its development in a progressive way, is particularly noticeable in the 

context of human-state relations, namely the recognition of natural human rights as 

inalienable and absolute. Priority for the protection of natural human rights has 

exacerbated the problem of correlation and interaction of social normative regulators 

of social relations. The modern world cannot be imagined without natural human 

rights based on the principles of freedom, equality, justice and the highest value of 

human civilization. These rights are a dimension of being a person, expressing his 

freedom and are inalienable and necessary ways and conditions of his life, 

relationships with society, the state, other individuals, are universal in nature and are 

a value benchmark that ensures the application of the human dimension not only to 

the state, law, but also to civil society, since the degree of maturity and development 

of the latter depends to a large extent on the state of recognition of human rights and 

their protection. In different countries, the regulation of natural human rights was 

formed and developed in accordance with the peculiarities of culture, philosophy, 
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religion, public outlook, the morality of the respective civilization at a separate 

historical stage of development. 

Significant changes in socio-political conditions in different countries, 

including Ukraine, namely the impact of modernization and globalization problems, 

have led to serious contradictions in the theory and practice of understanding the 

problem of natural human rights and their legal regulation. All these conditions 

imply the need for a modern study of the problem of natural human rights, including 

a comprehensive legal representation of their legal support in the current realities. 

Modern legal science has some scientific advances in the area of legal 

regulation and protection of natural human rights, however, despite the loud 

declarations of the need for increased attention to natural human rights, a number of 

problems in this field remain in the periphery of modern legal knowledge, which is 

especially evident in the process of role research. general and individual legal 

regulation for the protection of natural human rights in the context of contemporary 

state legal changes. 

The purpose of the study is to clarify the concept, features, essence, limits and 

effectiveness of general and individual legal regulation, theoretical justification of 

its role in the maintenance of natural human rights. 

The object of the study are social relations, arising in the general and 

individual legal regulation in the maintenance of natural human rights. 

The subject of the study is the theoretical and legal aspects of the role of 

general and individual legal regulation in the protection of natural human rights. 

The study uses such cognitive approaches as anthropological, systemic, 

historical and psychological; communicative, axiological; philosophical and 

ideological methods: dialectical, metaphysical, axiological, ontological; general 

scientific methods: historical, system-functional, comparatively legal, theoretical 

and prognostic. 

The first section - "Philosophical, Legal, Epistemological and 

Methodological Aspects of Formation of Ideas on Natural Human Rights" - presents 

and generalizes the formation of views on the problem of natural human rights as an 

independent legal category in terms of concept, meaning and essence. 
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The genesis of the historical-logical and epistemological approaches to the 

formation and development of ideas about natural human rights is analyzed, which 

is explored through the concept of natural human rights and is based on five 

scientific approaches: 1) the natural-legal approach by which the issue is understood 

as natural and inalienable human rights, originating either from reason, or from 

divine will, or from the immutable nature of man himself, and the law merely fixes 

already existing rights; 2) a legal-positivist approach that substantiates the theory of 

"endowed rights", which is related to a system-centric understanding of the role of 

the state in relation to each person in accordance with the legal status of natural 

human rights; 3) a civilizational approach, through which the development and 

formation of natural human rights is traced through the history of human 

development from ancient times to the present, where the historical period of each 

civilization makes its own sense in understanding the named category; 4) regulatory 

approach, which studies natural human rights in a regulatory perspective as a 

science-based and practice-driven approach to natural human rights, which seeks to 

answer the question of how to build a system of legal regulation of social relations 

in legal the state; 5) a global approach that defines natural human rights through their 

two core values: equality and human dignity. 

The author interprets the author's interpretation of natural human rights as 

received from birth, opportunities arising from the natural need to reflect the laws of 

psychology, objectively conditioned by social needs to achieve the necessary human 

condition in society, reflecting its essence and is a necessary condition for human 

existence and development, ensuring its equality and satisfaction of vital needs. 

The features of natural human rights that define the dialectical unity of 

freedom, equality, dignity as a substance of human rights are distinguished, among 

them: belonging to a person from birth; inalienability; the presence of various forms 

of interpretation (philosophical, legal, moral); possibility of implementation without 

enforcement acts; objective independence from human will; higher social value; 

state protection; compliance with international standards; a special kind of 

subjective rights; not only legal representation, but also the possibility of reflection 
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in the form of traditions, religious and ethical norms; unconditional belonging to the 

subject; the existence of the value boundary of natural rights - justice. 

It is stated that the content and scope of natural rights are determined by a set 

of social factors such as human interest, the morality of society, the purpose of these 

rights. The essence of natural human rights has been explored through such 

properties as indivisibility, indivisibility, universality, spiritual and moral 

foundation, the derivation of the natural order of things, the foundation of justice. 

The methodology of research of the topic and the distinguished methods of 

research are grounded. The methodology for researching the role of general and 

individual legal regulation in the provision of natural human rights by a dissertation 

is revealed by applying a general methodological position of modern jurisprudence 

based on a three-level structure (research (methodological) approaches, methods and 

principles): 

1) the methodological approach, which is the main component of the paradigm 

and is considered as an "ensemble" of interdependent scientific methods, among 

which are: a) anthropological approach (philosophical-anthropological, social-

anthropological, religious-anthropological); b) systematic approach; c) historical 

and psychological approach; 

2) research methods or “tools” of methodological approaches: 

a) philosophical (dialectical, ontological, metaphysical, axiological) for the 

study of natural human rights as a legal category, the nature and essence of which 

are in constant development; 

b) general scientific (historical, formal-logical, method of convergence from 

concrete to abstract, comparative-legal) - to establish varieties of research 

approaches, to clarify their heuristic possibilities, to define the concepts of a certain 

category; 

c) special scientific methods (axiomatic method, theoretical and prognostic) - 

for formulating a correct and clear concept of an object, by distinguishing it among 

other similar and homogeneous components. 

In the second section "General and individual legal regulation as the 

normative basis for the protection of natural human rights" the concept of "legal 
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regulation of natural human rights" is formulated, the functional-purpose 

dependence of the categories "legal regulation" and "natural human rights" is 

defined, the effectiveness of legal regulation is clarified natural human rights. 

The concept of "legal regulation of natural human rights" as a form of 

realization of the functions of law is substantiated, reflected in the stage-oriented 

purposeful special-legal influence on the relations for the state and society, related 

to the inherent natural human rights, which are characterized by special methods and 

methods, implemented through a system of legal means and aimed at ensuring the 

protection of natural human rights. 

Taking into account the specificity of the concept of "legal regulation of 

natural human rights" substantiates the essence of legal regulation of natural human 

rights, which lies in the effectiveness of legal rules governing these relationships, as 

the main legal means by which a special legal influence on the most important for 

the state and society is revealed. Relationships that are inherent in human rights are 

the norm of law. 

The basic purpose of legal regulation of natural human rights has been 

clarified, which consists of: a) in the process of search and formulation of certain 

rules that define, regulate and protect human and its natural rights in society as norms 

of law; b) in the direct legislative process, the consolidation of these norms of law 

in normative legal acts, as well as the identification and fixing of appropriate 

measures of legal responsibility for their violation; c) in the process of creating 

special rules of the organization that determine the structure, purpose and functions 

of the state apparatus itself, the whole system (structure) of the organization of 

society within public administration, which contribute to the need for the adoption 

of these regulations. 

The concept of individual legal regulation of natural human rights as a 

personalized decision of a competent body or a person made on the basis of a valid 

rule of law is substantiated. 

It is proved that the general and individual legal regulation of natural human 

rights are mutually complementary species, thanks to the interaction of which 

compensate for the shortcomings of both normative regulation (abstractness, 



17 

distance from factual relations) and the individual (variability, considerable space 

for manifestations of arbitrariness, subjectivism). 

It is substantiated that the subject of general and individual legal regulation of 

natural human rights are relations related to inalienable human rights, which require 

both regulatory and individual regulation. The subject of general legal regulation is 

natural human rights for each and everyone, and the subject of individual regulation 

is an integral part of the subject of general legal regulation and can be regulated by 

individual legal means. 

The limits of general and individual legal regulation are defined as the limits 

of legal influence on natural human rights, which separate the sphere of legal 

regulation from social regulation, reflect the place and role of legal means in the 

system of general regulation. 

In the third section "Legal regulation of protection of natural human rights" 

the concept of protection of natural human rights is substantiated, the system of 

protection of natural human rights is offered and the peculiarities of legal regulation 

of protection of these rights are highlighted. 

The author's vision of the category "protection of natural rights" as a form of 

realization of human rights for legal protection, offered for the purpose of full and 

effective realization of inalienable rights by a person, consists in the activity of 

interested subjects, provided the use of state coercion to prevent natural human 

rights, their restoration, guaranteeing the possibility of the use of coercive means. 

The dissertation highlights the basic features of the protection of natural 

human rights, including: a) state nature, which is to ensure state influence with the 

possibility of applying legal coercion; b) consolidation in normative legal acts; c) 

reflection of the state and level of development of the main spheres of public life of 

the state; d) universal and continuous in nature; e) determination of powers of law 

enforcement and human rights bodies, local self-government bodies, public 

organizations, officials and officials in the process of carrying out human rights 

activities; g) real and appropriate. 

The essence of the protection of natural human rights is investigated, which is 

a manifestation of the preservation of natural qualities and properties by a person 
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and has a multilevel nature: the first level of essence lies in the socio-legal content 

and legal purpose; the second level is manifested by the fact that there is a normative 

form of natural human rights for legal protection; The third level is formed by the 

separation of three components: body-soul-spirit, which form the objective basis 

from which the natural, essential, inalienable qualities of a person as a person 

originate. 

The author's understanding of the system of protection of natural human rights 

as a holistic, relatively independent set, normative and individual human rights 

relations and human rights activities concerning the exercise of the right to 

protection of human natural capabilities is offered. 

The aim of the system of protection of natural human rights is defined, which 

is the comprehensive protection of natural human rights, which requires the means 

and actions to achieve it. The purpose of the system of protection of natural human 

rights for intermediate purposes is specified, which is to ensure the recognition of 

natural human rights and the cessation of violations of natural human rights, as well 

as the restoration of violated natural human rights and the application of legal 

liability measures. 

It is proposed to define the structure of the system of protection of natural 

human rights as an organization of its internal content, containing institutionally 

expressed, normative and individual legal means of regulating human rights 

relations, as well as human rights activities in the exercise of human rights for the 

legal protection of its inalienable rights. It is proved that the system of protection of 

natural human rights is a complex combination of all mechanisms of the structure, 

the elements of which fulfill their own specific role and ensure: a) due recognition 

and respect for natural human rights; b) the fair demands of morality on natural 

human rights; c) special human rights remedies in society; d) comprehensive 

protection of natural human rights. 

It is argued that the peculiarity of the legal regulation of the protection of 

natural human rights lies in the characterization of those laws, within which: a) the 

acquisition of human rights to the legal protection of their natural rights as a legally 

possible and guaranteed option of behavior in the case of obstacles to the exercise 
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of these rights, their threat violation or actual violation; b) the formation and 

assignment to the person of legal obligations corresponding to the human right to 

the legal protection of its inalienable rights, including the establishment and 

application of measures of state or public influence for violation of the protection of 

natural human rights. 

It is substantiated that the peculiarity of international legal regulation in the 

field of protection of natural human rights is to exercise decisive influence on 

national legislation and practice of its application in various spheres related to the 

protection of natural human rights. And the peculiarity of the domestic legal 

regulation of protection of natural human rights is the set of special legal remedies 

of effective influence exercised by the state through the law and the totality of legal 

remedies, their legal fixing, protection and development. The domestic legal 

regulation of the protection of natural human rights is carried out by the state through 

the use of law (normative regulation) and power. 

The Conclusions present the results of a study on the theoretical and legal 

generalization of the role of general and individual legal regulation in the protection 

of natural human rights. The urgent task is solved, which consists in the development 

of conceptual provisions for clarifying the features and nature of natural human 

rights, theoretical justification of the role of legal regulation in securing these rights 

in the context of contemporary reform changes. 

We conclude that it is advisable to conceptualize the legal regulation of human 

rights in the following areas: to clarify the historical, logical and epistemological 

foundations of the formation and development of ideas about natural human rights; 

substantiation of the concept, features and essence of natural human rights, as well 

as the methodological basis of their knowledge; determining the nature and features 

of legal regulation of natural human rights; definition of forms of manifestation of 

general and individual legal regulation in the protection of natural rights; to find out 

the peculiarities of legal regulation of protection of natural human rights and its 

system. Problems related to determining the effectiveness of legal regulation of the 

protection of natural human rights and justifying ways to improve it are of theoretical 

and practical importance. 
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The Appendices provide a list of publications of the applicant, information on 

the implementation of the results of the dissertation research. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Гостра політична та економічна криза 

початку XXI століття викликала необхідність реформування значної частини 

суспільно-правових відносин. Зміна потреб та інтересів суспільства, 

необхідність його розвитку прогресивним шляхом особливо помітна у 

контексті взаємин людини і держави, а саме у визнанні природних прав 

людини невід’ємними та абсолютними. Пріоритет забезпечення природних 

прав людини загострив проблему співвідношення і взаємодії 

соціонормативних регуляторів суспільних відносин. Сучасний світ неможливо 

уявити без природних прав людини, що засновані на принципах свободи, 

рівності, справедливості та є найвищою цінністю людської цивілізації. 

Означені права є виміром буття особистості; виражають її свободу та є 

невід'ємними і необхідними способами і умовами її життя, взаємовідносин з 

суспільством, державою, іншими індивідами; мають універсальний характер 

та є ціннісним орієнтиром, який забезпечує застосування людського виміру не 

тільки до держави, права, закону, а й до громадянського суспільства, оскільки 

ступінь зрілості і розвиненості останнього значною мірою залежить від стану 

визнання природних прав людини та їх захисту. У різних країнах 

регламентація природних прав людини формувалася та розвивалася 

відповідно до особливостей культури, філософії, релігії, суспільного 

світогляду, моралі відповідної цивілізації на окремому історичному етапі 

розвитку. 

Істотні зміни соціально-політичних умов у різних країнах, у тому числі 

і Україні, а саме вплив модернізаційних і глобалізаційних проблем, призвели 

до виникнення серйозних протиріч у сфері теорії та практики щодо розуміння 

проблеми природних прав людини та їх правового регулювання. Всі ці умови 

передбачають необхідність сучасного дослідження проблеми природних прав 

людини, у тому числі і розгорнутого цілісного юридичного уявлення про їх 

правове забезпечення в умова х  сучасних реалій.  

Сучасна юридична наука має певні наукові досягнення у сфері 

правового регулювання та захисту природних прав людини, однак, 
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незважаючи на гучні декларації про необхідність підвищеної уваги до 

природних прав людини, ряд проблем цієї сфери залишаються у 

периферійності сучасного правового знання, яка особливо очевидна в процесі 

дослідження ролі загального та індивідуального правового регулювання у 

забезпеченні природних прав людини у контексті сучасних державно-

правових змін.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено у межах тем науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян України 

до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер державної 

реєстрації: 0101U003579); «Доктрина права у правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної 

реєстрації: 0111U008337) та відповідно до затвердженої і в подальшому 

уточненої Вченою радою юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка теми дисертації (протоколи від 21 квітня 

2016 р. № 3 та від 25 березня 2019 р. № 9). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування 

поняття, ознак, сутності, меж та ефективності загального та індивідуального 

правового регулювання, теоретичне обгрунтування їх ролі  у забезпеченні 

природних прав. 

Досягнення зазначеної мети передбачає необхідність вирішення таких 

завдань: 

- простежити еволюцію та теоретичні витоки становлення уявлень про 

природні права людини та їх правовий захист; 

- на основі узагальнення існуючих наукових ідей та теорій 

обґрунтовувати авторське бачення поняття «природні права людини»; 

- визначити методологічну основу дослідження природних прав людини 

та їх правового забезпечення; 

- з’ясувати предмет, сутність та межі правового регулювання природних 

прав людини; 
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- дослідити предмет, межі та взаємодію загального та індивідуального 

правового регулювання у забезпеченні природних прав людини; 

- обґрунтувати шляхи підвищення ефективності правового регулювання 

забезпечення природних прав людини; 

- з’ясувати юридичну природу та регулятивну цінність правового 

регулювання захисту природних прав людини; 

- зясувати структуру системи правового регулявання захисту природних 

прав людини; 

- визначити вплив внутрішньодержавного та міжнародно-правового 

регулювання на правового  захисту природних прав; 

- сформулювати практичні  рекомендації, спрямовані на вдосконалення 

законодавства у сфері захисту природних прав людини. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

загальному та індивідуальному правовому регулюванні у забезпеченні 

природних прав людини. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти ролі загального 

та індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав 

людини. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають загальні підходи наукового пізнання, принципи та 

методи, які забезпечили об’єктивне вивчення обраного предмету. Основу 

дослідження становлять наукові підходи, що сприяли визначенню сутності 

предмета дослідження, історичної конкретності і діалектичного зв'язку між 

логічним і історичним способами пізнання, системності і всебічності 

дослідження правового опосередкування природних прав людини.  

Антропологічний підхід забезпечив виокремлення першоелемента 

природних прав людини як активного учасника соціальних зв’язків,  

наділеного здатністю формувати право, набувати права, виконувати обов’язки 

і підкорятися праву (підрозділи 1.2, 2.1, 3.3); за допомогою системного підходу 

отримано уявлення про правове регулювання природних прав людини як 

узгоджену інституцію, що характеризується певним рівнем ефективності та 
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шляхами вдосконалення (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2); історико-психологічний 

підхід забезпечив дослідження природних прав та їх правового регулювання в 

аспекті їх виникнення, функціонування, залежності від рівня розвитку 

держави; як результату розвитку соціокультурної ментальності, де природні 

права є виявом свідомо-вольової правотворчої діяльності держави, що 

засновується на врахуванні психологічних особливостей людини (підрозділи 

1.1, 2.2, 3.3); комунікативний підхід надав можливість дослідити природні 

права та їх регулювання як результат і передумову людського спілкування і 

порядку (підрозділи 3.1, 3.2); аксіологічний підхід забезпечив характеристику 

природних прав людини та правового регулювання їх забезпечення як 

загальнолюдських цінностей, які впроваджуються в життя суспільства 

(підрозділи 1.3, 2.2, 3.2). 

Повний та об’єктивний аналіз предмету потребував застосування 

системи філософсько-світоглядових, загальнонаукових та спеціально-

наукових методів. 

Серед філософсько-світоглядових методів застосовано діалектичний, 

який надав можливість прослідкувати зміни, розвиток та взаємодію сутнісних 

та протилежних характеристик природних прав людини (підрозділи 1.1, 3.2); 

метафізичний метод забезпечив розкриття внутрішніх рис природних прав 

людини, їх правового регулювання та процесів їх  забезпечення як 

фундаментальних інституцій (підрозділи 1.2, 3.1); аксіологічний метод 

націлений на з’ясування ціннісних орієнтирів та значення природних прав 

людини і ролі права у їх захисті, а також людини як соціальної цінності 

(підрозділи 1.2, 2.2, 3.3); онтологічний метод застосовано при характеристиці 

соціальних стандартів природних прав, поведінкових моделей та юридичної 

якості цих прав (підрозділи 1.2, 3.1, 3.3). 

Серед загальнонаукових методів дослідження застосовано: історичний 

в процесі з’ясування історії формування уявлень про природні права людини 

та їх становлення як елементу правової системи (підрозділи 1.2, 3.1); 

системно-функціональний метод сприяв виявленню функціонального 

призначення природних прав людини, визначенню їх ролі, рівня ефективності 
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регулювання та захисту цих  прав (підрозділи 1.2, 2.1, 3.1); порівняльно-

правовий метод забезпечив критичний аналіз норм вітчизняного та 

зарубіжного законодавства у сфері захисту природних прав людини (підрозділ 

3.3). 

Серед спеціально-наукових методів використано теоретико-

прогностичний, що забезпечив обґрунтування пропозицій з питань правової 

політики у сфері захисту природних прав людини (підрозділи 2.2, 3.3); 

аксіоматичний метод забезпечив  формулювання вихідних термінів та 

категорій, важливих для дослідження предмету (підрозділи 1.2, 2.1. 3.1). 

Принципи наукового пізнання забезпечили належний рівень 

об’єктивності, результативності, всесторонності та істинності знань про роль 

правового регулювання у забезпеченні природних прав людини. В процесі 

дослідження використано принцип історизму, що забезпечив визначення 

еволюційного характеру функціонування і розвитку уявлень про природні 

права людини та їх правове регулювання; принцип об’єктивності, що 

визначив відповідність загального та індивідуального правового регулювання 

природних прав об’єктивним умовам розвитку суспільства, принцип 

комплексності забезпечив аналіз предмету на загальнотеоретичному та 

галузевому рівнях; принцип професіоналізму надав уявлення про природні 

права та їх регулювання як спеціальної правової категорії; принцип 

наступності забезпечив можливість врахування існуючих ідей, теорій та 

концепцій досліджуваного предмету. 

Теоретико-методологічною  основою дисертаційного дослідження 

стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували різні аспекти 

регулювання  природних прав людини: 

- загальнотеоретичні та історичні аспекти концепції природних прав 

людини та їх правового опосередкування досліджені як результат 

аналітичного осмислення праць вчених-правознавців: С.С. Алексєєва,  

С.В. Бобровник, С.В. Бошно, А.М. Васильєва, Н.В. Вітрука, Т.В. Кашаніна, 

В.В. Костицького, Л.А. Луць, М.Н. Марченка, Н.І. Матузова, А.В. Малька, 

О.Н. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, О.В. Петришина,  О.Ф. Скакун, С.С. 
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Сливки, П.Б. Стецюка, Т.І. Тарахонич, Ю.М. Тодики, Р.Б. Тополевського, Г.К. 

Цвайгерта, В.Є. Чиркіна,  М.Ф. Чудакова, П.П. Шляхтуна, О.Ф. Фрицького, 

М.І. Хавронюка; 

- філософсько-правові аспекти концепції природних прав людини 

досліджені такими вченими-філософами, як: В.С. Бігун, Д.А. Керімов,  М.В. 

Костицький, В.М. Малахов, B.C. Нерсесянц; 

- методологічні аспекти дисертаційної роботи досліджені на підставі 

використання положень і висновків методології права Д.А. Гудими,  

С.Д. Гусарева, Г.О. Дубова, М.І. Козюбри, П.М. Рабіновича, В.Я. Тація,  

О.В. Фатхутдінової. 

Нормативну  базу дослідження становлять акти національного 

законодавства та міжнародно-правові документи у сфері прав людини. 

Емпіричну базу становлять статистичні дані, історичні джерела, 

узагальнення юридичної практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

однією із перших в сучасній українській юридичній науці спроб 

обґрунтування нового самостійного і перспективного  напряму досліджень у 

правознавстві, націленого на аналіз  теоретико-правових аспектів ролі 

загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні 

природних прав людини.  

Елементи наукової новизни вбачаються у таких положеннях, висновках 

і пропозиціях автора: 

уперше:  

- з’ясовано історико-логічні та гносеологічні основи формування уявлень 

про  природні права людини, що ґрунтуються на п’яти наукових підходах: 1) 

природно-правовому підході, заснованому на ідеї заперечення ролі держави як 

дарувальника природних прав людини та розуміння того, що природні та 

невід'ємні права людини походять або з розуму, або з божественної волі, або з 

незмінної природи самої людини, а закон лише фіксує вже існуючі права; 2) 

юридично-позитивістському підході, заснованому на теoрії дарoваних прав, 

що пов’язані із системoцентристським розумінням ролі держави стосовно 
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кожної людини; 3) цивілізаційному підході, який досліджує природні права 

людини через її життя та гідність, що ігнорувалися і порушувалися впродовж 

всієї історії людства, у зв’язку із чим паростки формування та розвитку 

природних прав людини як ідеї застосування норм, єдиних для всіх людей без 

будь-якої дискримінації, виникла багато століть тому; 4) регулятивному 

підході, який полягає у розумінні природних прав людини як особливого 

способу правового регулювання суспільних відносин, заснованому на 

абсолютизації того факту, що природні права людини, визнані міжнародним 

співтовариством і державою, привносять і до міжнародно-правової і 

національно-правової системи відповідні режими, порядки і алгоритми 

власного правового здійснення; 5) глобальному підході, найбільш сучасному, 

основою якого є єдина космополітична культура, притаманна культурам усіх 

країн світу та сприяюча подоланню міжнаціональних культурних протиріч, у 

основу яких покладаються природні права людини,  засновані на таких 

цінностях як рівність та людська гідність; 

- запропоновано авторське бачення системи захисту природних прав 

людини як цілісної, відносно самостійної сукупності нормативних та 

індивідуальних правових засобів регулювання правозахисних відносин та 

правозахисної діяльності щодо здійснення права на захист природних  

можливостей людини; 

- запропоновано структуру системи захисту природних прав людини як 

сстему з двох рівнів – нормативного, що закріплює механізм захисту і 

складається із загально-правової, галузевої та інституційної підсистем та 

індивідуального, що забезпечує конкретизацію засобів до суб’єкта і певної 

ситуації, складається із судово-прокурорського правоохоронного, 

громадського  захисту та самозахисту. 

 

удосконалено: 

- авторську інтерпретацію природних прав людини як притаманних 

людині від народження можливостей, що походять з природної необхідності 

відображення законів психології, об’єктивно обумовлених потребами 
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досягнення необхідного стану людини у суспільстві, що відображають її 

сутність і є необхідною умовою існування і розвитку людини, забезпечення її 

рівноправності та задоволення життєво важливих потреб; 

- ознаки правового регулювання природних прав людини, що має 

фундаментальний характер, націлене на досягнення соціальних результатів у 

сфері прав людини, є спеціально-юридичним впливом та формою реалізації 

функцій права у сфері природних прав людини, характеризується наявністю 

правової мети, особливих методів та способів; має стадійний характер, 

предметом регулювання якого є важливі для суспільства і держави відносини; 

- теоретичні уявлення про функції захисту природних прав людини як 

напрямки нормативного та індивідуального впливу права на діяльність 

суб’єктів, спрямовані на попередження порушень цих прав, забезпечення їх 

реалізації, відновлення у випадку порушення та покарання винних: серед 

загальних функцій виокремлено регулятивну та охоронну. До спеціальних 

віднесено інформаційну, превентивну, відновлювальну, каральну; 

- характеристику меж правового регулювання природних прав людини як 

обумовлених системою об’єктивних і суб’єктивних чинників, що 

обумовлюють граничні можливості правового впливу з метою спричинення 

виникнення, зміни та вдосконалення відносин, пов’язаних із закріпленням, 

реалізацією, охороною, захистом та відновленням природних прав людини. 

дістали подальшого розвитку: 

- уявлення про основні властивості загального правового регулювання 

природних прав людини, що полягають у відсутності потреби індивідуальної 

регламентації та можливості досягнення регулятивних цілей шляхом 

встановлення, зміни, доповнення та скасування відповідного нормативно-

правового акту; 

- уявлення про основні властивості індивідуального правового 

регулювання природних прав людини, що полягають у спрямованості на 

юридичне опосередкування відносин між визначеними суб’єктами; реагуванні 

на конкретні соціальні факти; поширеності на певну ситуацію; пов’язаність із 
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засобами індивідуального характеру; заснованості на нормативному 

регулюванні та здійсненні уповноваженими суб’єктами; 

- уявлення про виміри правового регулювання у сфері природних прав 

людини, що мають вияв у: оцінці текстуального змісту норми (істинність 

норми, врахування суб’єктивних інтересів); оцінці результатів реалізації 

норми (задоволення потреб людини, досягнення мети); потенційній 

юридичній ефективності норми (якість, механізми реалізації); реальній 

юридичній ефективності (досягнення правової мети, реальність законності); 

- уявлення про захист природних прав як форму реалізації можливостей 

людини на правовий захист, що забезпечується з метою повноцінного та 

ефективного здійснення людиною невід’ємних прав; полягає у діяльності 

зацікавлених суб’єктів за умови застосування засобів державного примусу для 

недопущення порушення природних прав людини, їх відновлення; 

гарантована можливість застосування засобів примусового впливу; 

- уявлення про вплив міжнародно-правового регулювання на 

нормативний рівень захисту природних прав людини, що має організаційний, 

змістовний та гарантійний характер. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і 

рекомендації, обґрунтовані у роботі, можуть бути використані: у науково-

дослідній роботі – для подальшої теоретичної розробки проблем, пов’язаних 

із значенням, критеріями та аспектами загального та індивідуального 

правового регулювання забезпечення та захисту природних прав людини (Акт 

впровадження Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України від 

10.03.2020 р.); у правотворчій діяльності – для забезпечення нормативної 

основи захисту природних прав;  у навчальному процесі – при підготовці 

навчально-методичних матеріалів, розділів підручників та навчальних 

посібників та проведення занять з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми 

теорії держави і права», «Теорія держави та права», «Права людини» (Акт 

впровадження юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 11.03.2020 р.).. 
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Апробація результатів дисертації. Положення і висновки наукової 

роботи доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях: 

Міжнародній  науково-практичній конференції «Правова доктрина та 

юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення 

ефективності» (м. Київ, 26 травня 2017 р.), ІІІ Міжнародній  науково-

практичній конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку 

розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2-3 листопада 

2017 р.),  ХІV Міжнародній  науково-практичній конференції «Актуальні 

питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р.), 

International scientific and practical conference «Legal practice in the EU countries 

and Ukraine at the modern stage» (Arad, Romania,  25-26 January 2019); XVІ 

Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.), IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми нормотворення, 

реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу 

верховенства права» (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовтня 2019 р.).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено 

автором у 5 статтях у виданнях, які внесені до переліку наукових фахових 

видань України, з яких 1 у  періодичному зарубіжному науковому виданні; 6 

тезах доповідей та повідомлень на наукових і науково-практичних 

конференціях.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,  

трьох розділів, які поділяються на підрозділи, списку використаних джерел 

(___ найменування на _ сторінках). Загальний обсяг дисертації становить ___ 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ, ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДНІ ПРАВА 

ЛЮДИНИ 

 

Підрозділ 1.1. Історико-логічні та гносеологічні основи формування та 

розвитку уявлень про природні права людини 

 

Дослідження історико-логічних та гносеологічних аспектів формування 

та розвитку уявлень про природні права людини неможливе без оволодіння 

історичним ракурсом, без залучення концентрованої мудрості, відображеної у 

працях великих мислителів та науковців минулого і сьогодення. 

Розмірковуючи про шляхи досягнення світової гармонії, видатні філософи та 

юристи окреслили фундаментальні, доктринальні проблеми формування та 

закріплення наукових основ та уявлень про природні права людини. Вивчення 

історії світової думки про природні права людини дає нам можливість 

панорамного дослідження означеної проблеми щодо розкриття джерел та 

причин появи означеної проблеми, формування різноманітних підходів 

науковців до класифікації періодів формування уявлень про природні права 

людини як самостійну правову категорію. Сучасне розуміння історичних 

аспектів виникнення та динаміки дослідження природних прав людини як ідеї 

і як юридичного явища, аналізу їх змін, характеристики ознак, сучасного 

значення та перспектив розвитку є необхідними для розуміння природних 

прав людини як самостійної категорії права.  

Метою цього підрозділу є з’ясування історичного розвитку уявлень про  

природні права людини, через концепцію природних прав людини, 

обґрунтування класифікації формування ідей природних прав людини у 

наукових джерелах, визначення основ еволюції закріплення природних прав 

людини як на міжнародному, так і національному рівнях. 

Наукове становлення уявлень означеної наукової проблеми має тривалу 

історію наукового розвитку. Філософсько-правові аспекти досліджуваної 
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проблематики були закладені Аристотелем, Дж. Локком,  

Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, І.А. Кістяківським, B.C. Соловйовим,  

П. І. Новгородцевим. Сучасні спроби дослідити цю наукову проблему 

обґрунтовані у працях С.В. Бобровник, В.М. Капіцина, М.І. Козюбри,  

А.М. Колодія, В.В. Лемака, О.А. Лукашової, Н.М. Оніщенко,  

О.В. Петришина, А.С Пуховської, П.М. Рабіновича, Т.І. Тарахоніч,  

Ю.С. Шемшученко.  

Наукові джерела містять різноманітні концептуальні підходи до аналізу 

історії виникнення та формування уявлень про природні права людини, в яких 

означена проблема вирішується найчастіше за допомогою традиційно 

універсального інструментарію, а саме: природні права людини 

ототожнюються з універсальними правами. С.В. Бобровник зазначає, що 

процес суспільної діяльності людини значною мірою залежить від обсягу прав 

і свобод, які визначають її соціальні можливості, характер життєдіяльності, 

систему зв’язків людей у суспільстві, де проблема природних прав людини 

завжди була предметом політичної боротьби за володіння цими правами, 

розширення їх сфери та визначення становища людини у суспільстві. 

Природні права людини – це складне, багатоаспектне явище, пов’язане з 

ґенезою юридичних норм, що регламентують ці права, становлення та 

розвиток яких має тривалу історію та супроводжується боротьбою доктрин і 

традицій, характерних для тієї чи іншої країни [1, с. 51]. Впродовж багатьох 

століть одним із спірних у філософії та праві було питання природних прав 

людини, яке окрім об’єктивних рис, таких як рівність та свобода містило 

різноманітні моральні та етичні характеристики та було первинно наділене 

абсолютною цінністю. Цицерон у творі «Про обов’язок» зазначав, що у основі 

будь-якої національної правової системи міститься право, яке існує всюди, 

тобто природне право. Філософ доводив, що всі народи, які керуються 

законами чи звичаями, частково користуються своїм власним правом, 

частково - правом, спільним для всіх людей; адже те право, що кожен народ 

встановив сам собі, є його власним і називається громадянським правом, 

немовби власним правом громадянської общини; те ж, що встановлено між 
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всіма людьми природним розумом, це однаково дотримується серед всіх 

народів і називається правом народів, правом, яке застосовується до всього 

людського роду [2, с. 98]. 

Час виникнення уявлень про природні права людини є складним та не 

однозначно визначеним науковим питанням. Плюралізм ідей означеної 

наукової проблеми полягає у амбівалентності самої категорії природні права 

людини. Формування уявлень про природні права людини безпосередньо 

виходить з поняття соціокультурної та особистісної автономності свідомості 

людини. Попередньою умовою визначення моменту виникнення поняття 

природних прав людини є систематизація аспектів та уточнення місця всіх 

природних прав людини, а саме право на життя, право на свободу, право на 

свободу думки, право на свободу віросповідання та інших прав. І оскільки 

природні права людини не просто юридичний феномен, а ще й феномен 

семантично багатоплановий, отже і контекстуально-залежний. У зв’язку із чим 

категоріальні зближення виникають у самих різних вимірах: релігійному, 

політичному, моральному, філософському та інших, а теоретична конструкція 

розвитку уявлень про природні права людини будується на основі 

специфічного розуміння людської природи взагалі. 

Деякі вчені (О. Зайчук, Н. Оніщенко) вважають, що першим терміном –  

прототипом поняття природних прав людини, був термін «права громадянина», 

що позначав правомочності особи, який з'явився у Древній Греції. Означений 

термін позначав саме права громадянина - члена поліса, а не природні права 

людини. Право громадянина було нерозривно пов'язано із державним устроєм 

і не було цінністю саме по собі. Отже, Античний світ не визнавав поняття 

природні права людини [1, с. 162]. 

Інші науковці (К. Вазак, Р. Стефанчук) момент виникнення поняття 

природних прав людини пов’язують із терміном «права людини», що виник у 

період Великої Французької буржуазної революції кінця XVIII століття. Під 

правами людини філософи того часу розуміли не стан особи, а стан 

суспільства, основну ідею, за допомогою якої формується світський 

суспільний та державний лад [3, с. 103]. 
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М.М. Шевцова доводить, що дослідити природні права людини без 

розуміння права взагалі неможливо. Право і природні права людини, на думку 

науковця, не різні феномени, а явища принципово однотипні. Природні права 

людини, зазначає вчений, є необхідним, невід'ємним і неминучим 

компонентом права, аспектом вираження сутності права. А право без 

природних прав людини неможливе, як і природні права людини поза правом, 

оскільки природні права людини співвідносяться з правом як ціле і частина [4, 

с. 58].  

Отже, обґрунтування поняття природних прав людини є складним 

науковим завданням, пов’язаним із сутністю розуміння самої категорії 

природні права людини. На нашу думку, визначення моменту виникнення 

цього питання можливо через джерела формування природних прав людини, 

якими у аспекті висхідних етапів їх генезису є:  

- біологічне джерело - життєдіяльність людини як розумної істоти; 

-  матеріальне джерело - матеріальні умови життя людини; 

- соціальне джерело – людина у суспільних відносинах; 

- формально-юридичне джерело –закріплення природних прав людини у 

нормативних актах.  

Всі джерела є рівнозначними, оскільки без одного не існувало б іншого. 

У юридичній літературі обґрунтовано декілька підходів до 

виокремлення етапів становлення та розвитку розуміння природних прав 

людини. Найвагомішими із них, на нашу думку, є: 

- класифікація Л.І Глухарьової, яка виокремлює в історії розвитку 

формування природних прав людини такі етапи: 1) зародження ідеї (ІІ -V ст.ст. 

до н.е.) і формування вчення про права людини (з Нового часу); 2) позитивне 

закріплення прав людини як системного утворення (ІІ-ХVІІІ ст.ст.); 3) 

соціалізація прав людини (ХХ ст.); 4) інтернаціоналізація прав людини 

(середина ХХ ст.); 5) глобалізація прав людини (на межі ХХ–ХХІ ст.ст.) [5, 

c.73]. Зазначена класифікація ґрунтується на двох критеріях: 1) якісні і 

кількісні зміни учень про природні права людини; 2) нормативне закріплення 

природних прав людини;  
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– класифікація А.М. Колодія та А.Ю. Олійника, які виокремлюють п’ять 

історичних етапів розуміння, закріплення та забезпечення природних прав 

людини: а) міфологічні уявлення про людину та її права; 

б) Античний період розвитку суспільства; в) період Середньовіччя; г) Новий 

час; д) період ХХ століття [6, c. 21]. Зазначена класифікація ґрунтується на 

загальному історичному розвитку людства; 

- класифікація В.М. Капіцина, запропонована у підручнику «Історія, 

теорія та захист прав людини». Вчений досліджує розвиток прав людини, у 

тому числі і природних, починаючи від античних часів до сучасності. Основою 

класифікації є історичні етапи розвитку людства, та джерела прав людини, 

тобто нормативні акти, у яких вони закріплені [7, с. 98]. 

На нашу думку, найбільш досконалим є дослідження означеного 

правового феномену через концепцію природних прав людини запропоновану 

Р. Дворкіним, що ґрунтується на п’яти наукових підходах: 1) природно-

правовий підхід; 2) юридично-позитивістський підхід; 3) цивілізаційний 

підхід; 4) регулятивний підхід; 5) глобальний підхід [8, с. 57]. Під концепцією 

у юридичній літературі розуміється вчення, що об’єднує правові феномени та 

інші аспекти соціальної дійсності, а саме релігію, філософію, етичні уявлення 

та культуру в цілому. Концепція природних прав людини є реакцією на 

потреби суспільного життя, необхідність поваги до природних прав людини, 

для етико-політичної реалізації людини у суспільстві. Г.Ф. Шершеневич 

вважав, що уявлення про природні права людини є виразом історично-

конкретних, реальних соціальних проблем і одночасно засобом їх 

врегулювання. Тільки за цих умов, обґрунтовував вчений, була можлива поява 

поняття «природні права людини» і збереження актуальності його трактування 

у подальшому [9, с.112]. 

У зв’язку із тим, що концепція природних прав людини являє собою 

багатогранний феномен, характер якого не тільки правовий, а й соціальний, 

обумовлений морально-філософськими уявленнями суспільства, релігійними 

поглядами, культурою, ідеї і уявлення про природні права людини 
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залишаються і у сучасний період неоднозначним, «спекулятивно-політичним» 

питанням. 

Аксіомою будь-якого наукового підходу, що досліджує феномен 

природних прав людини, є факт того, що людина не може існувати і 

розвиватися без соціальних потреб щодо певної системи благ (матеріальних і 

духовних), які і є природними правами людини, є її «природженими» 

властивостями. П.М. Рабінович вважає, що основною тезою концепції 

природних прав людини є ідея про те, що людина в силу свого народження і 

людської природи володіє невідчужуваними певними правами і свободами, що 

і є наріжним каменем  ідеї природних прав людини [10, с. 101]. 

Однак, концепція природних прав людини, досліджуючись крізь призму 

конкретного суспільства, детермінується характером економічного і 

політичного ладу, ставленням соціальних сил і рівнем культури суспільства. В 

умовах певної державно-правової організації суспільства ці потреби 

обумовлюють різні погляди на означену наукову проблему.  

1. Природно-правовий підхід заснований на ідеї заперечення ролі 

держави  як дарувальника природних прав людини. Обґрунтування цього 

підходу знаходимо у працях Аристотеля, Цицерона, Сократа, Платона, Дж. 

Локка, І. Канта, Ж-Ж. Руссо. У основу природно-правового підходу 

покладається позадержавне походження природних прав людини, що існують 

незалежно від державного визнання. Вчені-прихильники цієї концепції 

обґрунтовують, що держава може або поважати і гарантувати їх, або 

порушувати і пригнічувати, але позбавити людину властивих їй від 

народження природних прав не може [11, с. 77].  

 У основу цієї концепції покладено ідеї природного права, що 

сформувалися у Античності та стали джерелом сучасного розуміння 

природних прав людини. У V-VI ст. до н. е. у Стародавній Греції софісти 

Лікофрон, Антісфен, Алкідам стверджували, що всі люди рівні від народження 

і мають обумовлені природою права [12, с. 87]. Саму ж державу та її закони 

філософ Мікофон пояснював як результат суспільного договору [12, с. 95]. У 

V ст. до н. е. у Китаї філософ Мо Цзи відстоював ідею договірного походження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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державної влади і рівності усіх людей перед Всевишнім [13, с. 118]. 

Відстоюючи й захищаючи права, властиві людині від народження і, 

насамперед, її право на приватну власність, Арістотель відзначав, що це право 

має основою саму природу людини і ґрунтується на її початковій любові до 

самої себе [14, с. 114]. Античні філософи та юристи вживали терміни 

«природне право» і «природний розум», зміст яких полягав у тому, що 

джерелом природного права є не закон держави, а те, чому природа навчила 

все живе - jus natyrale, а природний розум встановлювався між усіма людьми і 

ним користувалися всі народи - jus gentium [14, с. 116]. Внаслідок чого під 

нормами природного права і природного розуму розумілися норми, не 

охоплені внутрішнім позитивним правом - jus civile. Юстиніан позначав, що 

приватне право складається з трьох частин: з природних приписів, з приписів 

народів, з приписів цивільних [15, с. 118]. Природне право (jus natyrale), 

доводив філософ, - це те, з яким природа пов’язала все живе, оскільки це право 

притаманне не тільки людському роду, але і всім тваринам, які народжуються 

на землі і в морі, і птахам; крім того поєднання чоловіка і жінки, народження 

дітей, харчування [15, с. 119]. У свою чергу, розмірковуючи про право народів, 

Гай писав, що всі закони і звичаї, якими керуються всі народи, користуються 

частково власним правом, частково правом, загальним для всіх людей. 

Оскільки право встановлене народом для себе, є власним правом держави і 

називається цивільним правом, а право, що ґрунтується на природному розумі, 

встановлене між людьми, дотримується у всіх однаково і називається правом 

народів. Норми, створені законодавцем, на думку Гая, але існуючі у формі 

звичаю, розуміються як природні [16, с. 126]. 

Отже, Стародавні Греція та Рим сформували основу для розвитку 

уявлень про права і свободи особистості, заклавши фундамент природно-

правової концепції, концепції загальної рівності по природі. В.Ю. Богдасарова 

зауважує, що антична думка ще не знала ідеї природних прав людини, а 

сформульовані античністю концепції стали підставою формування доктрини 

природних прав людини у наступні історичні періоди [17, с. 117]. 
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Таким чином, Античність надала історії розвитку людства модель 

цивілізації з її цінностями, у тому числі і з деякими уявленнями про місце і 

роль людини у світі та про її права та свободи.  

Епоха Середньовіччя сформувала природно-правовий підхід до 

розуміння природних прав людини на підставі християнської традиції 

розуміння кожної окремої особистості як абсолютної цінності та внесла свій 

внесок у розвиток уявлень про природні права людини. На думку італійського 

вченого Д. Реале християнська концепція людини, ідея про людину як 

універсальну і неповторну особистість, наділену абсолютними і невід'ємними 

перевагами, створену за образом і подобою вищої, універсальної, 

трансцендентної істоти – Бога, стає аксіомою у цей період у розвитку ідеї  

природних прав людини [18, с. 114-115].  

Епоха Відродження формує ідею природного права, що стає основою 

концепції природних прав людини як юридичного інституту та ідеї цих прав 

знаходять своє відображення у нормах права. Природно-правовий підхід до 

природних прав людини у період Відродження яскраво відображений у теорії 

Джона Локка, який розвинувши її обґрунтовував ідею, що кожна людина має 

певні права, які походять від власної природи, а не від уряду і його законів. 

Законність уряду фактично засновувалась на тому, що останній надавав ці 

природні права [19, с. 78]. Філософ доводив, що людина  по своїй природі 

вільна, рівна і незалежна, тому ніхто не може бути підкорений політичній 

владі іншого, без власної згоди [19, с.79]. Ідея природних прав людини, що 

надала право людині на певний правовий захист, набула більшого поширення 

і знайшла своє відображення у конституціях деяких країн. Природні права 

людини знайшли відображення у багатьох конституціях того часу:  

- у 1776 році більшість британських колоній у Північній Америці 

проголосили незалежність від Британської Імперії. Декларація Незалежності 

Сполучених Штатів здебільшого базувалася на «природному праві» теорії 

Джона Локка та Монтеск’є. Декларація вміщала такі поняття: невід’ємні 

права; захист особистих прав; свобода слова, преси, петицій і зібрань; 

недоторканність приватного життя; належні правові процедури; рівність перед 
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законом і свобода віросповідання [20, с. 45]. Томас Джефферсон доводив, що 

закон про природні права - це те, на що людина має право перед будь-яким 

урядом у світі, загальним чи місцевим, і те, у чому їй не може бути відмовлено 

ніяким справедливим урядом [21, с. 48]; 

- у 1789 році була заснована перша Французька Республіка, головним 

документом якої стала Французька Декларація прав людини, містила 

філософські роздуми про природні права людини Вольтера, Монтеск’є та 

Руссо. Декларація критикувала політичну і правову системи монархії і 

визначала такі природні права людини як свобода, власність, безпека і право 

на протидію гнобленню [20, с. 89].  

У межах природно-правової доктрини ХІХ–ХХ ст. виокремлюються 

світсько-правове (П.І. Новгородцев) та релігійне (Н.А. Бердяєв) відгалудження. 

Відмінності між ними зводяться до того, що вчені-прихильники світсько-

правової доктрини прагнули до максимальної юридизації природних прав 

людини з метою їх забезпечення, у тому числі і у формі їх захисту, а 

прихильники релігійної доктрини пов’язували необхідність з проявом і дією 

трансцендентального релігійного сенсу [20, с. 100].  

Характерною особливістю сучасного розуміння природно-правового 

підходу до феномену природних прав людини є чіткий акцент на проблемі 

розвитку особистості і реалізації її природних прав. Найважливіша роль 

відповідно до сучасного підходу належить гідності людини і суверенній волі 

індивіда. Сучасна правова держава незалежно від конкретної форми має 

нормативно закріплювати і забезпечувати права людини і громадянина, у тому 

числі і природні права. Чітке і ясне визначення природних прав людини, її 

відношення з державою і обмеження прав держави по відношенню до людини 

і складає найбільш істотну і значну характеристику ідеалу природно-правової 

доктрини сучасного періоду. 

Таким чином, природно-правовий підхід досліджує означене питання як 

природні та невід'ємні права людини, що походять або з розуму, або з 

божественної волі, або з незмінної природи самої людини, а закон лише фіксує 

вже існуючі права.  
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2. Юридично-позитивістський підхід як абсолютно протилежна 

концепція, що заперечує будь-яке позадержавне походження природних прав 

людини. Основоположниками цього підходу є Джон Остін, К. Бергбом. 

Джерелом природних прав людини прихильниками цього підходу називається 

виключно законодавство. Природні права, вважають вчені-позитивісти, 

людина отримує у силу становлення державності, яка на свій розсуд закріплює 

їх у законодавстві [22, с. 157]. Позитивісти обґрунтовують, що природні права 

людини поєднують дві групи прав:  

а) перша полягає у тому, що невід'ємні і невідчужувані природні права 

належать людині тому, що вона є людиною (моральні, релігійні та інші 

природні права, що походять з самої людської природи кожного індивіда і 

призначення їх полягає у тому, щоб підтримувати у людині почуття власної 

гідності). Основою цих прав є природний порядок;  

б) до другого поняття належать природні права, що формуються 

відповідно до нормотворчих процесів, які відбуваються як на національному, 

так і на міжнародному рівнях. Основою цих прав є згода тих, на кого вони 

розповсюджуються, тобто згода суб'єктів права. 

О. Кoнт вважав, що природні права людини, підпoрядковані моральним 

і суспільним явищам, пoвинні буди підпорядковані незмінним законам, що не 

суперечать свободі людини, оскільки справжня свобoда полягає у 

безперешкодному дотриманні законів, що були пізнані та відповідають 

певному явищу. На думку вченoго, будь-яке природне право, будь-яка 

людська свoбода є безглуздою анархією якщо вони не підкоряються певному 

закону; у цьому випадку вони не сприяють ніякому порядку – а ні 

індивідуальному, а ні кoлективному [23, с. 264-265].   

Джон Остін обґрунтовував, що у найбільш загальному вигляді право є 

сукупністю законів природи та права, дарованого Богoм, що і є мірилом всього 

людського, законів, встановлених одними людьми для інших. Останні вчений 

поділяв на два види: закони природи, що встановлюються наказами суверена і 

називаються позитивним правом; права, даровані Богом є правилами мoралі. 
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Науковець доводив, що держава встановлює закони і через них «дарує» та 

делегує права, у тому числі і природні права людини [24, с.99].  

А.С. Пуховська у межах юридично-позитивістського підходу природні 

права людини розуміє як фoрмально-визначені, юридично-гарантовані 

можливості користування соціальними благами у визначеній законом сфері; 

вони є офіційною мірою можливої поведінки людини [25, с. 89]. 

Таким чином, юридично-позитивістський підхід до правового статусу 

природних прав людини певною мірою заснований на теoрії дарoваних прав, 

що пов’язані системoцентристським розумінням ролі держави стосовно 

кожної людини.  

3. Основою цивілізаційного підходу до прав людини є життя людини та 

її гідність, що ігнорувалися і порушувалися впродовж всієї історії людства, у 

зв’язку із чим паростки формування та розвитку природних прав людини як 

ідеї застосування норм, єдиних для всіх людей, без будь-якої дискримінації 

виникла багато століть тому. Основoю цивілізаційного підходу є дoслідження 

цивілізації як історично сформованої культурної спільноти людей, що 

характеризується неповторним способом життя. Кожна цивілізація 

рoзвивається за власними закoнами і характеризується власними парaметрами, 

що дають мoжливість уявити та дослідити розвиток природних прав кожної з 

них та з’ясувати місце і роль прирoдних прав людини у національній та 

світовій правoвих системах. Основопoложниками цивілізаційного підходу є М. 

Вебер, А Тoйнбі, О. Шпенглєр.  

 Розвиток та формування прирoдних прав людини простежується 

прихильниками цієї концепції, досліджуючи історію розвитку людства від 

Античних часів до сучасності, де історичний період кожної цивілізації розуміє 

та вкладає власний сенс у названу категoрію, що залежить від рівня розвитку 

самого суспільства, а головним аспектом ідеї природних прав людини є 

динaмічність розвитку етичнoї та правової думки, яка розвивається в 

залежності від кожної цивілізації [26, с. 74]. 
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Природні права людини відповідно до цього підходу містять дві основні 

цінності – свобода та гідність. І будь-які дії, що принижують або пригнічують 

людину та її гідність, суперечать духу природних прав людини. 

Ідея того, що людина володіє невід’ємними природними правами 

міститься у багатьох культурах і старoдавніх традиціях. Численні приклади 

відомих правителів і найважливіших збірників законів з історії людства 

містять посилання, на підставі яких вчені роблять висновок, що природні 

права людини сформувалися ще за часів Античнoсті, а еволюціoнували у 

поєднанні із розвитком цивілізацій. Природні права людини за цим підходом 

є реакцією на всесвітні потреби людей і на пошук справедливості впродовж 

всієї історії людства, у всіх суспільствах, що мають свої ідеали і системи 

забезпечення справедливості, в усних або у письмових традиціях. 

Г.Ф. Шершеневич вважав, що всю історію прав людини можливо 

розглядати як шлях поступового визнання усіма народами гідності і цінності 

людської особистості. Кожна окрема особистість - це продукт соціалізації, 

єдиний по суті суб'єкт діяльності і носій певних культурних цінностей [9, с. 

182]. Розглядаючи людину у структурі філосoфських категорій «загальне - 

осoбливе – oдиничне», вчений уявляв у кожній конкретній людині, людстві у 

цілому і загальнолюдському у кожному конкретному представнику нашого 

рoду; або як визначену спільність людей (расову, національну, класoву, 

конфесіональну, професійну, характерoлогічну та ін.) і прояви цієї спільності 

у конкретних людях; або ж як окрему людину у конкретній єдності власного 

реального існування [9, с.189].  

Вчені стверджують, що за всю історію існування людства, а це близько 

40 тисяч років, виникли десятки тисяч соціо-культурних утворень, проте 

небагатьом з них вдалося створити самостійні форми високої культури та 

права, тобто цивілізації [26, с. 76].  

Спираючись на цивілізаційний підхід до уявлення та формування 

природних прав людини вчені-юристи виокремлюють найвагоміші цивілізації: 

1) шумеро-вавилoнська цивілізація, яка близько 2000 р. до н.є. вже 

містила уявлення щодо природних прав людини, які намагалася захищати. 
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Так, Звід законів царя Хаммурапі у Вавилонії був першим писаним кодексом 

законів, заснованим царем Вавилона, що містив нoрму здійснювати у царстві 

справедливе правління, винищувати злих і жорстоких, не дозволяти сильним 

пригноблювати слабких, ... прoсвіщати країну і сприяти благополуччю народу 

[10, с. 307]; 

2) Цивілізація стародавнього Єгипту мала традиції, щo містили 

необхідність захисту прав людини. Так, фараон Рамзес ІІ (близько 2000 до 

н.е.), надавав вказівку своїм підлеглим щодо захисту прав торговців, а саме 

останні повинні були зробити все, щоб відносини проходили відповідно до 

закону, був дотриманий звичай та поважалися права кожної людини, коли з 

Верхнього або Нижнього Нілу приїжджав торговець [11, с. 310]. 

3) Перська цивілізація містила Хартію Кіра (близько 539 р. до н.е.), що 

була складена царем Персії для нарoду його царства і визнавала права на 

свобoду, безпеку, свободу пересування, а також деякі соціальні та еконoмічні 

права [18, с. 293]. 

4) Китайська цивілізація голoвною концепцією містила  природні 

права дітей або співчуття та любові до інших. Конфуцій доводив, що чого собі 

не бажаєш, того не робіть іншим [37, с. 208]. Доктор Пенг-чун Чанг, 

китайський експерт по кoнфуціанству, який приймав участь у написанні 

Загальнoї декларації прав людини, вважає, що конфуціанство стало підґрунтям 

для ідей щодо прав людини взагалі та природних прав зокрема [27, с. 17]. 

5) Ісламська цивілізація залишила сучасникам Епістoлу по правам  

лист, складений Імам Алі Ібн Аль Хуссеінoм, написний  на початку VIII 

століття нашої ери. Вчені вважають цей лист першим дoкументом, що 

впорядковує природні права людини у такому вигляді як вони сприймалися у 

той період ісламськoї цивілізації і першою спробою, яка не порівнює 

кoнцепцію прав у їх негативному аспекті. У Епістoлі перераховується 50 таких 

прав, що написані у дусі, зосередженому на ранніх ісламських заповідях [12, 

с. 118]. 

6) Африканська цивілізація нашої ери мала Хартiю ду Манде (1222 н. 



47 

е.) і Хартію де Kurukan Fuga (1236 нашої ери), засновані на систематизації 

усних традицій Захiдної Африки, що містили правила захисту прав людини і 

культурної різноманітності останніх. Африканський свiтогляд «Убунту» у 

своїй сутності містив норму, яка визначала, що значить бути людиною. Убунту 

підкреслював повагу до усіх членів громади, гостинність та шляхетність. 

Поняття про Убунту підсумовує, що людина є нею лише через інших людей 

[28, с. 98]. Сенс цього висловлювання полягав у тому, що людина є і 

залишається людиною лише через інших, а «нелюдянiсть» до інших позбавляє 

людину гуманності. І потреба поважати та захищати права інших, прощати і 

отримувати прощення і поважати права інших людей є мірилом всіх речей [28, 

с. 59]; 

7) Західна цивілiзація почала формуватися у VIII—IX столітті та 

складалася із європейського та північноамериканського ареалів. За рівнем 

розвитку протягом декількох сотень років вона відставала від багатьох інших 

цивілізацій. Європейська цивілізація почала розвиватися між XI і XIII 

століттями, систематично запозичуючи досягнення візантійської й ісламської 

цивілізацій.  У Європі було прийнято ряд правових документів, що 

кодифікували природні права людини. Це були своєрідні кроки до загальної 

ідеї прав людини: 

 першою була Magna Charta Libertatum (Велика Хартiя Вольностей) 1215 

року. Цей документ містив уявлення про природнi права, але тільки тих осіб, 

які мали статус або звання (наприклад, загроза свободі релігії), але вони ще не 

містили всеосяжної філософської концепції особистої свободи людини або 

інших природних прав [29, с. 127]; 

 у наступні століття поняття природних прав людини поступово 

відокремлювалися від статусу особи і почали розглядатися не як пільга, а як 

право всіх людей. У цьому процесі велику роль відіграли іспанські теологи 

Францiско де Вiторіа та Бартоломе де Лас Касас, які заснували доктринальний 

фундамент визнання таких природних права людини як свободи і гідності всіх 

людей шляхом захисту особистих прав населення територій, відкритих і 

колонізованих іспанською короною. А іспанські правники  Франціско Суареса 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kouroukan_Fouga
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та Габріела Васкеса сприяли затвердженню ідеї jus naturalism (природне право) 

та еволюції природних прав людини у той період  [30, с. 175]; 

 наступним етапом у розвитку ідеї природних прав людини стала 

творчість Джона Локка, який і розробив всеосяжну концепцію прав людини. 

Його ідеї були продовжені Ж.Ж. Руссо, який розробив концепцію, згідно якої 

суверен отримав свою владу від «суспільного договору» зі своїми підданими. 

І термін «права людини» уперше з'явився у французькій Декларації прав 

людини і громадянина у 1789 р. [31, с. 31]; 

 природні права людини у XVIII-XIX століттях були пов'язані з 

особистими свободами людини. Науковці цього періоду пов’язують природні 

права людини із зусиллям держави, спрямованим на покращення умов життя 

кожної людини [50, с. 111];  

 природні права людини ХХ століття мають загальний та універсальний 

характер, що базуються на загальнолюдських цінностях, які розуміються як 

невід’ємна, природна властивість людини. Загальнолюдські цінності 

становлять духовно-моральну основу природних прав людини. 

Найважливішою особливістю природних прав людини як феномена світової 

культури і цивілізації цього періоду є те, що вони втілюють у специфічній 

формі високі ідеали людської свободи і рівності такі загальнолюдські моральні 

принципи, як справедливість, гуманність. Природні права людини ХХ століття 

виконують роль духовно-морального ідеалу, закріпленого у правових нормах, 

та стають гуманізмом епохи ХХ століття. 

Північноамериканська цивілізація запозичила ідеї Д. Локка, Ж. Руссо,  

Ш. Монтеск’є, що були викладені у Американській Декларації про 

незалежність, яка базувалася на принципі - всі люди є рівними, мають  такі 

невід'ємні права, як право на життя, свободу та пошуки щастя. Ці ідеї були 

закріплені і у Біллі про права. Декларація про незалежність стала документом, 

що містить систематичний перелік прав людини, основою яких є природні 

права людини. 
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Західна цивілізація нормативно закріпила природні права людини у 

таких документах як Загальна декларація прав людини (1948); Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні і культурні права; Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права; Факультативному протоколі до Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права (1976); 2-му Факультативному 

протоколі до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права про 

відміну смертної кари (1991). 

Головним винаходом західної цивілізації щодо формування та захисту 

природних прав людини є Організація Об'єднаних Націй (1945), що надала 

правам людини міжнародного значення і означена категорія стала 

регулюватися нормами міжнародного права. У 1948 року у Парижі 

Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Загальну або Всесвітню 

декларацію прав людини.  

Отже, західній цивілізації характерна спрямованість природних прав 

людини на максимальну індивідуалізацію особистості. Природні права 

людини відображають ідеї античності, цінності католицизму та 

протестантизму, є продуктом соціального плюралізму, поділу світської і 

духовної влади. Природні права розуміються як невідчужувані та рівні для 

всіх людей. Природні прав людини у західній цивілізації є засобом 

протистояння людини сваволі державної влади.  

8) Слов’яно-правoславна цивілізація обґрунтовувала уявлення про 

природні права людини швидше як гуманiстичного, а не юридичного явища. 

Природні права людини розуміються як загальне керiвництво, а не як норми 

поведінки, невиконання яких загрожує застосування санкції. Слов’янo-

правoславна цивілізація дарувальником природних прав людини вважає 

державу, а державний суверенiтет вважає пріоритетним над правами людини 

взагалі та природними, зокрема.  

Починаючи з XIX століття слов’яно-правoславна цивілізація 

характеризується соцiолого-позитивним поглядом на природні права людини, 

засновниками якого вважають Ю.С. Гамбарoва, Н. А. Гредескула,  

Н.М. Коркунова. У основі означеного погляду міститься неприпустимoю ідея 
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як абсолютизації ролі закону у фoрмуванні природних прав людини 

(юридичний позитивізм), так і абстрагування природно-правoвої доктрини, 

вчені характеризували природні права людини як: по-перше, прoдукт 

соцiально-економічних умов життєдiяльності людини і суспільства, по-друге, 

засіб обмеження влади [32, с. 100].  

Цивілізаційний підхід характеризується рядом ускладнень, що 

полягають у плюралізмі підходів до розуміння природних прав людини. Г.В. 

Мальцев доводить, що будь-яке визначення, створене відповідно до права 

однієї епохи і однієї країни, неминуче втрачає своє значення за її межами [33, 

с. 205]. Вчений вважає, що велика кількість різноманітних концепцій 

становлення та розвитку природних прав людини приносить науці більше 

шкоди, ніж реальної користі і не містить ні наукового, ні практичного 

характеру та породжує цілий ряд проблем [33, с. 206]. У практичній площині 

плюралізм поглядів на означену проблему відображається у протиставленні 

права і закону і призводить до значно більш несприятливих наслідків. При 

цьому шкода заподіюється таким базовим цінностям як законність та 

правопорядок. І, що найголовніше, у сучасному правознавстві існує декілька 

концепцій, кожна з яких на свій лад трактує категорію природних прав людини 

і обґрунтовує їх перелік. 

4. Регулятивний підхід, що активно розвивається у останні роки, у 

основу розуміння природних прав людини покладає право як особливий 

спосіб правового регулювання суспільних відносин. Означений підхід 

заснований на абсолютизацiї того факту, що природні права людини, визнані 

міжнародним співтовариством і державою, привносять і до мiжнародно-

правової і національно-правової системи відповідні режими, порядки і 

алгоритми власної правової реалізації. Регулятивний ефект природних прав 

людини знайшов своє теоретичне обґрунтування у роботах В. Н. Карташова, 

Л.А. Луць, В.С. Орзіха, Н.І. Матузова, А.В. Малько, Н.М. Оніщенко. Вчені 

обґрунтовують, що імплементація природних прав людини у правові системи 

з невблаганною логікою веде до корінних перетворень у механізмах правового 

регулювання. Минуле багатьох держав і досвід сучасної, демократичної 
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України підтверджує цю закономірність. Вчені вважають, що природні права 

людини є спільним знаменником правових систем тих держав, які мають 

ознаки правової держави. Регулятивні властивості природних прав людини 

уніфікують практику правового спілкування людини і держави, людини з 

іншими суб'єктами правової системи та, у результаті цього, правові системи 

набувають схожих, загальних рис [34, с. 171]. Але зазначена характеристика, 

на думку Н.І. Матузова, не призводить до знеособлення правових способів 

життя демократичних держав [35, с. 174]. Узагальнена оцінка досліджень 

природних прав людини в регулятивному ракурсі може полягати у тому, що 

це науково обґрунтований і продиктований потребами практики кут зору на 

природні права людини, мета якого - пошук відповіді на запитання про те, як, 

яким чином вибудовувати систему правового регулювання суспільних 

відносин у правовій державі. 

5. Глобальний підхід є найбільш сучасним до дослідження означеної 

наукової проблеми природних прав людини, основою якого є єдина 

космополітична культура, присутня у культурах усіх країн світу і поступово 

сприяє подоланню міжнаціональних культурних протиріч, у основу яких 

покладаються природні права людини. На підставі цього підходу, вчені 

намагаються вирішити протиріччя між природними правами людини, 

нормами міжнародного права та культурними відмінностями. Відповідно до 

цього підходу, природні (невід’ємні) права людини належать до єдиної 

космополітичної культури, що має місце у культурах усіх країн та народів і 

поступово сприяє подоланню культурних протиріч. З модернізацією і 

створенням глобальної економіки, вчені-дослідники доводять можливість 

створення загальної культури, центром якої є природні права людини. У 

зв’язку із цим природні права людини виступають як частина загального 

світового соціального процесу, інституційним виразом якого є міжнародне 

право. Міжнародне право розглядається науковцями як міжкультурний 

феномен, який і є доказом існування універсальності природних права людини. 

А.А. Горбунов обґрунтовує, що розвиток космополітичної культури може 

відбуватися не тільки через підйом глобальної економіки, але також і через 
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загальну еволюцію культури, або культурну конвергенцію, центром якої є 

гідність людської особистості. У цьому сенсі філософія природних прав 

людини, на думку вченої, є природною відповіддю на мінливі умови як 

логічний і необхідний розвиток засобів, необхідних для розуміння і реалізації 

людської гідності [36, с. 189]. Так, раніше проблема рабства викликала 

дискусії, а у сучасному суспільстві зазначене питання є злочином та 

закріплено головним постулатом як право на свободу від рабства, що є 

універсально визнаним як основне право людини. Не менш важливим є 

проблема смертної кари, де більша половина світу визначає цю проблему як 

порушення природних прав людини. Так, Європейські країни визнали її як 

порушення зазначених прав. Згідно з Міжнародною Амністією більше двох 

третин країн світу скасували смертний вирок за законом або на практиці, але 

58 країн світу зберегли смертний вирок але з початку ХІХ століття така міра 

покарання ними не застосовується [36, с. 187]. 

Необхідність глобальних міжнародних стандартів прав людини взагалі 

та природних прав, зокрема вперше починає виявлятися наприкінці ХІХ 

століття на тлі трудового законодавства індустріальних країн. Законодавство, 

яке підняло вартість праці, мало наслідком погіршення конкуруючої 

спроможності цих країн стосовно тих, які не мали трудового законодавства. 

Економічна необхідність підштовхнула до появи перших міжнародних 

державних конвенцій щодо необхідності визнання, закріплення та захисту 

природних прав власних громадян. Так, Бернська Конвенція 1906 року проти 

праці жінок у нічну зміну може розглядатися як перша багатостороння 

конвенція, яка має на меті захист соціальних прав, основою яких є природні 

права особи.  

Отже, головною тезою глобального підходу є дві основні цінності 

природних прав людини: рівність та людська гідність. І у разі здійснення дій 

по відношенню до будь-якої людині принижується її людська гідність, 

значить, воно суперечить духу природних прав людини. 

 З історико-логічної точки зору права людини є найважливішим 

показником суспільної динаміки - процесів модернізації та глобалізації світу. 
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З одного боку, права породжені цими явищами, з іншого - стали 

інструментами їх активного впровадження в життя. Процес модернізації 

розпочався з проголошення поваги свободи і власності кожного індивіда. 

Економічні пріоритети періоду переходу від традиційного суспільства до 

сучасного і становлення буржуазних відносин визначили основний зміст прав 

людини - це «буржуазні права». Процес глобалізації під впливом збільшення 

загального у правовій та інших соціальних системах (глобальні проблеми, 

становлення планетарного людства та інше) активізував гуманітарний аспект 

природних прав людини. Сучасна модернізація, у тому числі і прав людини, 

переплетена із глобалізацією, що склали єдиний домінуючий процес 

сучасності, в якому природні права людини є фактором трансформації 

суспільних відносин на засадах поваги гідності і свободи особистості. На 

думку Ю.В. Яковця, природні права людини змінюються із модернізаційною 

динамікою, яка відбувається у сучасну епоху (урбанізацією, інтенсифікацією 

технологій і комунікацій, підвищенням рівня освіченості, соціальною 

мобілізацією, економічним зростанням) [38, с. 300]. 

 Ми вважаємо за потрібне зазначити, що сучасна концепція природних 

прав людини не містить єдинoго консенсусу вищевказаних підходів, що 

відображають будь - який класичний тип природних прав людини у «чистoму» 

вигляді. Спостерігається тенденція до розмивання меж між різними пiдходами 

дослідження означеної правової проблеми та до iнтегрування їх у єдину 

концепцію. А отже, сучасна правова наука має зближення теоретичних 

позицій представників різних напрямків: до середини XX століття йшов 

повільний процес наближення чинного законодавства з iдеальними 

стандартами природного права, який прийняв особливо активний характер з 

середини XX століття. 

Таким чином, історико-логiчні та гносеологічні підходи до формування 

та розвитку природних прав людини мають тривалу історію, супроводжуються 

боротьбою доктрин і традицій, характерних для кожної країни окремо. 

Незважаючи на давність виникнення самої ідеї природних прав людини, 

справжній сенс, зазначений феномен знайшов тільки на основі принципів 
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демократії, свободи, справедливості, рівності, визнання самоцінності людини, 

що надало можливість їх закріплення у конституціях демократичних держав.  

 

Підрозділ 1.2. Поняття, ознаки та сутність природних прав людини 

Логіка здійснення наукового пошуку обумовлює звернення до проблеми 

визначення ключових понять, як «природні права людини», «правове 

регулювання». Зауважимо, що, попри їх вживаність,  у науковому доробку 

існує значна кількість визначень означених дефініцій. Тим часом ефективність 

механізму правового регулювання природних прав людини  значною мірою 

залежить від розуміння вченими сутності досліджуваних категорій [39, с. 241]. 

Природні права людини є одним із ключових питань правової та 

соціально-філософської думки останнього десятиліття розвитку сучасного 

суспільства, що пов’язується з проблемою визначення правового статусу 

означеної інституції та її місця у правовій системі суспільства. Обмеження 

можливостей наукових зусиль у цьому напрямку полягає у складності 

феномену природних прав людини, що розглядається як константа без спроби 

дослідження її на різних рівнях становлення та розуміння і, тим самим, поза 

ідеї еволюції формування цього поняття та уявлень щодо його сутності. Ю. І. 

Крегул доводить, що понятійно-категоріальний апарат складає основу теорії 

права, об'єднує і впорядковує всі інші її частини та елементи. А сукупність 

базових понять, що відображають юридичну сутність природних прав людини, 

специфіку їх реалізації і утворює такий понятійно-категоріальний апарат, який 

і виступає ядром спеціальної методології, завдяки якій з'являється можливість 

здійснити повне і адекватне дослідження означеної правової проблеми [40, с. 

56]. 

Проблема природних прав людини перебуває у фокусі уваги різних 

напрямків досліджень - правового, філософського, соціологічного, релігійного 

та політичного  і кожен з них має тривалу історію та традицію розвитку 

уявлень на означену проблему. Аналіз природних прав людини як феномену 

та фундаментальної інституції був предметом досліджень таких вчених як С.С. 

Алексєєв, В.М. Горшеньов, А.М. Колодій, Е.В. Лазарев, Е.А. Лукашова, А.В. 
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Малько, Н.І. Матузов, B.C. Нерсесянц, Н.М. Оніщенко, П.М. Рабінович, О. Ф. 

Скакун. Досить поширеними є ідеї стосовно природних прав людини, 

обґрунтовані представниками різноманітних галузевих наук.   

Метою цього підрозділу є обґрунтування і аналіз поняття природних 

прав людини, розкриття сутності та змісту означеної правової проблеми, 

виокремлення ознак природних прав людини.  

Сучасні конституції демократичних держав містять норми, що у 

загальній формі гарантують непорушність природних прав людини. Однак 

сучасні реалії у різних державах у силу різноманітності їх соціально-

економічного і духовно-культурного розвитку наповнюють природні права 

людини у процесі їх реалізації різним змістом. У зв’язку із чим дослідження 

поняття та сутності природних прав людини має вагоме значення як з точки 

зору науки, так і практики. Теоретичне дослідження та пізнання природних 

прав людини не можливе без з’ясування найважливіших характеристик 

основних понять цієї проблеми.  

У основу цього дослідження покладено обґрунтування природи людини 

у відповідності до апріорної теорії природного стану людини. На нашу думку, 

здійснення раціонального аналізу природних прав людини, а саме визначення 

логічно виваженого знання, ускладнено ціннісною складовою означеної 

проблеми. І. Кант обґрунтовував природні права людини як сукупність норм, 

що наявні у свідомості людини, але не залежні від її свідомості, від досвіду 

людини. Природні права людини, доводив вчений, усвідомлюються нею та 

людина керується ними як своєрідною інструкцією життя [41, с. 260]. На 

думку вченого, людина наділена вільною волею, яка виявляється у межах 

природного права, у межах вищої абсолютної моралі та має властивість 

імперативності у формі совісті та сумління. Природні права людини сприяють 

формуванню природно-правової концепції думок, емоцій і дій людини. Навіть 

мораль, сформована на досвіді, теорії та інших чинниках, не завжди відповідає 

природному праву. Філософ доводив, що мораль, яку схвалює людство, не 

потрібно сприймати за аксіому, не вважати її всесильною, оскільки людині 

властиве визнання моралі, що суперечить природному праву, певний період не 
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усвідомлюючи цього. Мораль у свідомості, у думці людини, на думку І. Канта, 

узгоджена з природним правом і є підставою для імперативності та 

правомірності. Держава зобов'язана своїм існуванням людині, громадянинові, 

а не навпаки, оскільки людина виявляє більше справедливості до держави, ніж 

держава - до людини. Така «невдячність» держави є наслідком нехтування 

законодавцем норм природних прав людини [41, c. 353]. 

Формування поняття природних прав людини у наукових джерелах 

здійснюється шляхом науково-емпіричного критерію матеріалізації і еволюції 

природних прав та їх місця у системі права [42, c. 173]. Наукові джерела 

містять різні підходи до розуміння поняття природних прав людини, які 

можуть бути об’єднанні у певні рівні, а саме:  

- як самостійної категорії і явища (С.П. Рабінович, Є.А. Лукашова). 

Зазначений критерії надає можливість визначити ціннісну складову 

природних прав людини як головної умови існування особистості, її активної 

участі у державних справах і реалізації людиною власних здібностей та потреб 

[43, c. 67]; 

 - як засіб та оцінки якості життя людини у соціумі (А.М. Колодій, О.Є. 

Лейст, М.В. Цвік) [44, c. 88]. Цей підхід базується на природно-правовій 

доктрині політико-правової реальності держави, де важливість 

концептуальної розробки поняття природних прав людини залежить від 

процесу становлення державності. Однією з моделей формування особистості 

є природно-правова доктрина, на основі, якої досягається можливість 

обґрунтування ціннісної сутності природних прав людини і першочергового 

значення людини у системі соціально-економічних відносин.  

С.П. Добрянський, за допомогою епістемологічного коріння проблеми 

природних прав людини встановлює зв'язок і взаємозалежність держави і 

права у впливі на суспільну і матеріальну захищеність людини [45, c. 111].  

Зазначені критерії розуміння природних прав людини належать до 

підстав формування та розвитку означеної категорії як інституційного і 

субстанційного явища, головне місце у якому належить поняттю «людина» як 

поліваріантна категорія та найважливіший структурний елемент наукового 
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апарату. Історія людства пов'язана з роздумами про людину, її права, обов'язки 

та відповідальність перед собою, суспільством та державою, про межі її прав 

у цьому світі. Уявлення про природні права людини були обумовлені етико-

філософським роздумами про місце людини у світі та  з метою, яку встановлює 

перед собою індивід. Cучасна доктрина кардинально змінила погляди на 

людину як носія природних прав. У минулому людину розглядали винятково 

як ізольованого та відокремленого індивіда, а сучасне розуміння досліджує 

людину як соціальну істоту, активного члена суспільства. Юридична наука під 

поняттям людина характеризує кожного індивіда як представника людського 

роду, який володіє правосуб'єктністю, незалежно від належності останнього 

до будь-якої політичної спільноти [45, с. 112]. Відповідно до Загальної 

декларації прав людини кожна людина, де б вона не перебувала, має право на 

визнання її правосуб'єктності як категорії, що є універсальною та 

наднаціональною [46, с. 7]. Її наявність є свідченням того, що кожна людина 

має певний набір юридичних властивостей від народження, незалежно від 

наявності громадянства. Саме тому сучасна історична дійсність поняття 

«природні права людини» наділяє юридичним аспектом, без якого воно 

втрачає свою якісну визначеність правового регулятора і перетворюється у 

явище неюридичного порядку. Таким чином, наявність і вплив природних 

прав людини на правосуб'єктність - не лише основне право і початок всієї 

системи прав людини, а й свідчення її юридичного статусу. Концепція 

природних прав, що почала формуватися у період ранніх буржуазних 

революцій, поширювала думку, про те, що природа наділяє людину 

невід’ємними фундаментальними правами, які можуть бути протиставлені 

державі, але мають нею охоронятися. З появою цієї наукової думки природні 

права людини почали розглядатись як елементарні передумови гідного 

людського існування [47, c. 38.]. Сучасна природно-правова доктрина 

передбачає, що поряд із позитивним правом, яке виражене законодавством у 

межах конкретної правової системи, існує ідеальний порядок відносин між 

людьми. Цей вищий порядок називають природним правом і, відповідно, 

закони держави є дійсними і легітимними лише у тому випадку, якщо вони 
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йому відповідають [48, c. 206]. Природне право не створюється людьми, а 

виникає саме по собі і люди лише пізнають його як певний ідеал, еталон 

загальної справедливості [49, c. 48].  

Зміст доктрини природних прав людини постійно змінювався і сучасна 

наука не містить єдиного підходу до визначення природних прав людини та їх 

класифікації. Сучасний стан дослідження означеної проблеми містить, 

щонайменше, три комплекси наукових знань з власною методологією і 

термінологічною базою:  

а) юридична наука, що вивчає нюанси державно-правового регулювання 

природних прав людини та реалізації природних прав людини [50, c. 209]; 

б) філософська етика, що досліджує феномен природних прав людини 

як характеристику морального буття [51, c. 113]; 

в) релігієзнавство, що цікавиться релігійними і атеїстичними 

особистісно-світоглядними орієнтирами при визначенні означеного феномену 

[52, c. 243].  

Іншим напрямком формування поняття природних прав людини є 

ретроспективний аналіз цього феномену у межах природно-правової концепції, 

що обґрунтовує досліджувану категорію як результат еволюції суспільства, 

важливий крок вдосконалення засад цивілізацій [48, c. 98]. Означений 

напрямок розуміє природні права людини як аксіологічний критерій, що 

виражає стандарт (зразок) удосконалення суспільних відносин. Еволюція 

природних прав людини являє собою історичний шлях розвитку від 

абстрактної ідеї, вимог певних соціальних благ до цільової установки. 

Аксіологічний критерій природних прав людини обумовлює їх 

першочерговість у порівнянні з іншими правами, що групуються навколо них, 

оскільки будь-яке право реалізується тільки після здійснення природних прав 

людини, а внутрішньодержавне законодавство базується на основі визнання 

природних прав людини як найпершого права. Аксіологічне вивчення цієї 

категорії доводить, що її складові - свобода, рівність, власність, право на життя, 

право на безпеку і недоторканність особи є універсальними цінностями. Г.В.Ф. 

Гегель доводив, що природні права людини є невідчужуваним благом, що не 
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стільки є володінням або власністю людини, скільки утворюють власну 

особистість, які містяться у сутності людини (свобода волі, моральність, 

релігія). Людину як особистість, обґрунтовував вчений, не можливо вважати 

чимось зовнішнім для себе, бо відмовитися від своєї особистості - означає 

перетворити себе на річ [53, с. 142]. Сутність природних прав людини філософ 

вбачав у тому, що їх відчуження (вилучення) перетворює людину на річ, у 

засіб досягнення мети, у іншу людину, тому це невідчужувані, невід'ємні права 

людини, тобто це такі права, без яких немає людини як родової істоти [53, с. 

143]. 

Н. Неновські підкреслював, що без ціннісного підходу не можливо 

виявити справжню роль природних прав людини у соціокультурному прогресі, 

та неможливо у повному обсязі усвідомити перетворююче значення правової 

свідомості людини, виявити особистісні аспекти права, духовної сутності 

права [54, с. 143]. У своїй науковій праці «Право і цінності» вчений зазначає, 

що ціннісними критеріями у сфері права є ідеали, основою яких є природні 

права людини. Н. Неновські вказує на необхідність оціночного підходу до 

діючого права і звертає увагу на пошуки критерію оцінки права поза самого 

права і поза держави як організації, що наділена функціями у сфері 

правотворчості і правозастосування та на потребу у правових умовах-

орієнтирах, що є природними, зумовленими самою природою, сутністю права 

[54, с. 143]. 

 Отже, природні права людини можливо визначити як надані від 

народження права людини, що не залежать від держави, не можуть бути 

обмежені та якими людина володіє до самої смерті. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема природних прав 

людини як сучасна наукова категорія являє собою багатогалузеве знання, суму 

різного роду галузевого, головним чином, юридичного, філософського, 

релігійного, соціологічного знання. У зв’язку із чим дослідження поняття 

природних прав людини як самостійної категорії потребує глибшого і 

одночасно більш широкого наукового осмислення, спираючись на знання у 

зазначених галузях. Таким чином, загальнотеоретична інтерпретація 
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природних прав людини дозволить об'єднати розгалужені знання, що 

містяться у спеціальних науках, відтворити їх цілісну картину і тим самим 

сприяти єдиному юридичному галузевому розуміння того, що є категорією 

«природні права людини». 

Пріоритетне дослідження означеної юридичної проблеми, на нашу 

думку, необхідно починати з розуміння природних прав людини з позиції 

релігії (духовні права) [55, с. 267]. Безсумнівно, духовне право людини, а саме 

право на ту чи іншу релігію, ту чи іншу віру є невідчужуваними. Навіть 

відмовляючись від власного права на релігію і віру, людина не зможе виконати 

цього зобов'язання, оскільки не зможе вірити у те, у що не вірить, у цьому і 

полягає це невідчужуване природне право – право вірити, яке не можливо 

відчужити (віддати) іншій людині. Не можливо нікому передати «у власність» 

те, що утворює власну особистість людини, те, що становить зміст сутності 

людини. А відчуження (передача) означає руйнування людини як особистості, 

руйнування власної сутності, і перетворення людини у річ [50, с. 255]. Віра як 

природне право людини  міститься у самій природі особи, у сутності людини, 

та не може бути чиєюсь власністю [55, с. 258].  

В.С. Соловйов доводить, що віра як природне право людини є невідчужуваним 

від людини. Вчений наголошує, що відібрати віру (релігійні переконання) не 

може ніхто, не знищивши людину як живу мислячу і духовну істоту [56, с. 

479].  

На нашу думку, природні права людини, будучи сферою духовної 

діяльності людей, з одного боку, формуються як внутрішнє, ідеальне 

прагнення до вдосконалення відносин між людиною і суспільством, і у цьому 

прагненні скеровані ідеалом (уявленням про те) як може і повинно бути. Ми 

вважаємо за необхідне наділити природні права людини ідеальною сутністю, 

що дозволить сприймати природні права людини як об'єктивно сформовану 

соціальну потребу у досягненні найкращого стану людини у суспільстві [57, с. 

63]. 

Отже, природні права людини з точки зору релігії - це такі права, які 

людина не може віддати (передати) кому-небудь, навіть з власної волі. 
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Не менш важливим є розуміння природних прав людини з позиції 

соціології. Вчені-соціологи (Л.І. Глухарьова, В. Волович) досліджують 

природні права людини як істоти не стільки природної, скільки соціальної, яка 

завжди живе у певному соціальному співтоваристві [50, с. 46]. Науковці 

обґрунтовують, що природні права людини завжди поєднані з правами іншої 

людини, соціальної групи, держави, суспільства у цілому. Тому розуміння 

характеру і обсягу природних прав людини залежить від самої людини 

(людства). У цьому сенсі природні права людини - це не якісь природні, 

абсолютні, незмінні, позачасові права, а навпаки, це завжди права конкретно-

історичні, зумовлені як рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, 

так і рівнем гуманістичного розвитку людини, і, перш за все, рівнем розвитку 

його правосвідомості [50, с. 65]. Природні права людини розуміються 

соціологами як система координат соціальних орієнтирів, що гарантують 

людині стійке, забезпечене, захищене особисте і суспільне життя, можливість 

самореалізації, самоактуалізації і затвердження у світі як вільної, творчої, 

неповторної особистості [57, с.115-116]. 

У сучасних умовах, на думку соціологів, джерелом природних прав 

людини є не природа людини, а соціальні умови життя людини, яка має власні 

цінності і моральні оцінки (де позитивізм і соціологія зіграли свою роль). 

Природні права людини є основним соціальним правом, є базисом для всієї 

системи соціальних прав і свобод людини. Е. Дюркгейм зазначав, що сучасні 

природно-правові погляди спираються на нових правових ідеалах, перш за все 

- моральних [58, с. 111]. Отже, соціологія природні права людини розуміє як 

можливість, яка походить з природної необхідності за законами психології і 

соціології, і у цьому сенсі природні права людини не тільки існують, але й є 

набагато могутнішим будь-яких інших юридичних прав. 

Філософія як теоретично сформульований світогляд, досліджуючи 

природні права людини, відстоює принцип найвищої цінності цього права 

через право на життя. Природні права людини (насамперед право на життя) є 

благом та критерієм оцінки всіх явищ (у тому числі і правових), та будь-який 

аксіологічний відлік починається з цієї точки, що є центром системи всіх 



62 

правових координат, вища правова цінність яких не потребує доведення, а 

лише резюмується [59, с. 411]. Життя, відображаючи потреби людини в 

існуванні, забезпечується за допомогою права, стаючи метою діяльності і 

об'єктом правовідносин.  

Філософська думка природі права людини досліджує як необхідну 

умову існування і розвитку людини. А підставою існування природних прав 

людини є сутність самої людини [60, с. 213]. Вчені-філософи (В.С. Нерсесянц, 

В.І. Новгородцев), досліджуючи природні права людини, обґрунтовують 

можливість творчої реалізації, можливість вибирати і змінювати, мати і 

поширювати будь-які (у першу чергу філософсько-релігійні) переконання, які 

завжди були пов'язані з певного роду відстороненням від суспільно-політичної 

сторони життя і спрямованістю до духовних першооснов буття людини. 

Природні права людини, на думку філософів-мислителів, є простором 

здійснення світоглядного вибору, формою вираження сенсових цінностей 

буття людини [60, с. 176]. 

Природні права людини належать до єдиної системи цінностей світової 

спільноти і являють собою не що інше як об'єктивації моральних досягнень 

людства, відображення рівня його моральності й гуманності. Доктрина 

природних прав людини є духовним продуктом взаємодії та взаємовпливу 

моралі і права, що зробили суттєвий вплив один на одного, і є результатом 

формування означеної доктрини. П.І. Новгородцев визначає природні права 

людини сполучною ланкою між правом і мораллю, сферою 

взаємодоповнюваності права і моралі, обґрунтовуючи власну позицію 

наступним:  

по-перше, концепція прав людини виступає у якості безпосереднього 

наслідку ідеї природжених і невідчужуваних, природних прав; 

 по-друге, сприйняття багатьма країнами Загальної декларації прав 

людини, незважаючи на її рекомендаційний характер, вказує на її не тільки 

правову, а й моральну значимість; 
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 по-третє, у природних правах людини міститься загальноморальний 

підхід до людини, ставлення до неї як до автономної і самостійної особистості, 

вільної і рівноправної [60, с. 210].  

І.Д. Осіпов стверджує, що моральний прогрес суспільства залежить від 

захисту природних прав людини у цьому суспільстві [61, с.10 ], а  

М.І. Матузов, природні права людини, розглядає як форму реалізації сутності 

людини, що пройшла довгий шлях становлення [62, с. 224]. Цей процес, 

вважає вчений, являє собою фіксування та затвердження у суспільстві 

сутнісних сил людини, що виявляються і реалізуються у життєдіяльності 

останньої. Науковець обґрунтовує, що два взаємопов'язані процеси - 

суспільний розвиток і реалізація сутності людини – призвели до того, що 

суспільні відносини стали більш різноманітнішими і ускладненими, а виявлені 

здібності людини, що «отримали схвалення» інших людей і всього суспільства 

поступово фіксувалися і закріплювалися у правових документах [62, с.228]. 

Вчений обґрунтовує, що врегульований правовими нормами процес 

суспільних відносин ґрунтувався на визнанні необхідності прояву 

індивідуальних здібностей людини для нормального і взаємокорисного 

здійснення цього процесу. Але у процесі формування прав людини взагалі 

відбувається не тільки їх кількісне збільшення, останні отримують все більш 

універсальний характер. М.І. Матузов під процесом універсалізації має на 

увазі наділення однаковими правами всіх людей без винятку, незалежно від їх 

індивідуальних (природних, соціальних, духовних) особливостей. У цьому 

випадку відбувається процес формування єдиного уявлення про те, що собою 

являє людина і відповідного ставлення до неї і її діяльності - людина 

розуміється як володар певних сутнісних якостей, які об'єднують усіх людей. 

Ці якості є підставою для того, щоб всі люди мали рівні можливості у їх 

здійсненні у тій чи іншій мірі [62, c. 229].  

   У межах сучасних наукових концепцій права людини визнаються 

одним із найважливіших соціальних і політико-правових інститутів, мірилом 

досягнень суспільства, показником рівня його цивілізованості. За допомогою 

цього інституту особистість долучається до механізмів влади, законних форм 
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волевиявлення і реалізації власних інтересів. Цілком слушною є думка  

М. І. Козюбри про те, що від рівня забезпеченості права залежить ступінь 

досконалості самої особистості, а «людський вимір», врешті-решт, є точкою 

відліку будь-яких перетворень у суспільстві [63, с.24]. Аналіз наукових джерел 

доводить правомірність висновку про те, що для формування поняття прав 

людини науковцями використовуються різні теоретичні конструкції. У 

найзагальнішому виді сучасні інтерпретації поняття прав людини зводяться до 

такого: права людини – це певним чином унормована свобода; це певні 

потреби та інтереси людини; це вимоги людини про надання певних благ, 

адресовані суспільству, державі, уряду; це матеріальні та духовні блага, 

необхідні для нормального функціонування індивіда; це певний вид, частина 

(спосіб вияву, форма існування) моралі [2 с.10-11]. Найчастіше в науковій 

літературі права людини визначаються через міру її можливостей і поведінки, 

а саме як певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку у 

конкретно-історичних умовах, які об’єктивно зумовлюються досягнутим 

рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей; 

або як можливості вибору особою певної поведінки для забезпечення свого 

нормального існування і розвитку, закріплені в законах, інших правових актах 

держави і міжнародних документах, обумовлені рівнем економічного, 

соціального, духовного і культурного розвитку суспільства [65, с. 15]. На 

думку О.М. Лукашевої, вирішальний вплив на ґенезу прав людини справили 

природно-правова доктрина, яка ствердила пріоритет прав людини, 

визначивши параметри взаємовідносин індивіда та влади [66].  У юридичній 

літературі слушно зазначається, що вчення про права і свободи людини як її 

природний стан розроблялося ще філософами стародавнього світу, основи ж 

сучасного розуміння природних прав людини  було закладено  у ХVII-XVIII 

ст. у працях мислителів лібералізму і просвітництва –  Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Ш.Л. Монтеск`є, Ж.-Ж. Руссо, І.Канта, Т. Джефферсона, Дж.-С. Мілля, 

І.Бентама [67, с. 73 ]. Зокрема, ідеї  по те, кожен індивід від народження має 

певні права (зокрема, на життя, свободу, рівність, власність), які належать 

йому через саму його природу, а отже, ніяка влада не може їх обмежити чи 
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скасувати;  що держави виникають з вільної угоди людей, і тому пріоритет 

прав людини є імперативом і нормою у спілкуванні між особою та державою; 

про те, що природою люди створені рівними і незалежними, тому ніхто не 

повинен завдавати шкоди життю, здоров’ю, свободі або власності іншого; про 

те, що мету кожної держави має становити забезпечення природних і 

невід’ємних прав людини. 

Юридична концепція природних прав людини узагальнює вищезгадані 

висновки та містить узагальнююче визначення природних прав людини як 

найвищього ступеню у ієрархії правових благ, оскільки право як юридична 

можливість формалізує через законодавство природні права людини у якості 

матеріального і соціального явища [68, с. 302]. 

У теорії права обґрунтовано значну кількість підходів до розкриття 

змісту поняття природні права людини. Ю.І. Римаренко обґрунтовує природні 

права людини як можливості людини, необхідні для її існування та розвитку у 

конкретно-історичних умовах, які об’єктивно визначаються досягнутим 

рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей 

[69, с.188].  В.В. Копейчиков та С.Л. Лисенков доводять, що права людини є 

історичним явищем, оскільки, їх розвиток завжди передбачає наступність 

уявлень про право з погляду людини як учасника соціального життя [59, с.79]. 

На думку вчених, ступінь і характер розвинутості природних прав людини 

визначається рівнем розвитку держави та права у певному суспільстві. 

Науковці обґрунтовують, що поняття держава, право та природні права 

людини є принципово однопорядковими, взаємопов’язаними суспільними 

явищами, а не різними за сутністю, функціями і призначенням поняттями, що 

функціонують незалежно одне від одного [70, с.117]. 

Н.М. Оніщенко природні права людини визначає як універсальну 

категорію, що характеризує захищену законом міру можливої поведінки 

людини, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів останньої шляхом 

користування елементарними, найбільш важливими благами та умовами 

безпечного, вільного існування особистості у суспільстві. Природні права 

людини характеризують обсяг благ та умов, що забезпечують її вільний 
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розвиток і визначаються суспільним положенням людини (положенням у 

системі матеріального виробництва) [1, с.117].  

П.М. Рабінович класифікує сучасні інтерпретації прав людини таким 

чином: 1) права людини– це певним чином внормована її свобода; 2) права 

людини – це певні її потреби чи інтереси; 3) права людини– це її вимоги про 

надання певних благ, адресовані суспільству, державі, законодавству; 4) права 

людини – це певний вид (форма існування, спосіб прояву) моралі [71, c.10-11].  

Б.В. Малишев розуміє поняття природні права людини як засіб 

досягнення благ, які мають первинне значення для всіх без винятку суспільних 

відносин. Без забезпечення природних прав людини всі інші суб’єктивні права 

(у тому числі загальновизнані, основні, конституційні) або позбавляються 

сенсу, або їх реалізація стає неможливою. Решта суб’єктивних прав є 

розвитком змісту природних прав людини у конкретних сферах суспільних 

відносин [72, с. 23-25]. Поняття «природні права людини» концентрує у собі 

найбільш важливі юридичні характеристики загальних прав людини. У 

науковій літературі зазначене поняття інтерпретується як діалектична єдність 

природного начала прав людини з юридично значущими властивостями 

об'єктивного і суб'єктивного права. Саме завдяки такому злиттю, 

наголошують П.В. Анісімов та В.В. Лазарєв, з'являється можливість 

інтерпретації прав людини як юридичної матерії [73, с. 116]. Саме у цій якості, 

на думку вчених, означене поняття наділене такими властивостями як 

юридично значуща суб'єктивність, нормативність, публічність і 

невідчужуваність, рівна юридична сила для всіх і всюди, гарантованість і 

захищеність усією міццю міжнародного співтовариства і держави [73, с. 117]. 

Л.С. Мамут природними називає права людини оскільки ними суб'єкта 

(індивіда) наділяє природа людини як живої істоти і ніхто крім неї [75, с. 30]. 

Ю.С. Шемшученко, не зазначаючи на природних правах людини, 

обґрунтовуючи категорію права людини як визначальні засади правового 

статусу особи, які належать їй від народження, вважає що вони є природними 

і невідчужуваними та забезпечують їй існування як суспільної істоти 76, с.689]. 

На практичному спрямуванні природних прав людини наголошує Л.Г. 
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Удовика, зазначаючи, що це правові можливості людини здійснювати певні дії 

для задоволення духовних і моральних інтересів, забезпечення існування й 

розвитку, які мають специфіку, пов’язану з особливостями змісту процесу 

глобалізації [77, с. 603]. О.Р. Дашковська наголошує на необхідності 

гарантування таких прав, визначаючи їх як сукупність можливостей, які є 

універсальними, невід’ємними та мають гарантуватись державою в обсязі 

міжнародних стандартів  [78, с. 435]. Права людини, наголошують автори 

підручника «Загальна теорія держави та права»,  М.С. Кельман і О.Г. Мурашин 

є комплексною категорією, що може розглядатись як певним чином 

унормована свобода, певні потреби та інтереси, вимоги надання певних благ, 

та особливий вид моралі [79, с. 202]. Н.М. Оніщенко пов’язує природні права 

людини з правовим статусом та визначає їх як визначальні засади правового 

статус особи, що належать людині від народження, є природним, необхідним 

елементом громадянського суспільства і правової держави [80, с. 211]. 

   У сучасних дослідженнях з’ясування сутності природних прав людини   

здійснюється через розкриття їх ознак та формування переліку. Щодо першого, 

то слушною вважаємо авторитетну думку Б.В. Малишева про те, що категорія 

природних права є вужчою за категорію основних та основоположних прав і 

що вони характеризуються додатковими специфічними рисами, наявність 

яких дозволяє здійснити їх ідентифікацію    [81, с. 27]. Аналіз результатів 

найбільш вагомих досліджень з даного питання привело до висновку, що 

такими специфічними рисами, зокрема, є: виникнення з моменту народження; 

природність; невід’ємність; вираження найбільш істотних можливостей 

розвитку людини; безпосереднє забезпечення життєво необхідних для людини 

цінностей; безпосередній та об’єктивний характер [81, с. 27; 82, c. 15-17]. Що 

стосується переліку природних прав людини, то для обґрунтування власної 

позиції у цьому питанні принциповими вважаємо зауваження: по-перше, існує 

два підходи до формування  переліку: доктринальний (погляди визнаних 

авторитетів у зазначеній сфері,   зокрема, розробників теорій та концепції прав 

людини) та законодавчий (закріплення каталогу природних прав людини у 

різного роду конституційних і міжнародно-правових актах); по-друге, будь-
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який перелік прав людини завжди тяжіє до невичерпності і розширення, 

зокрема, через об’єктивні  процеси розвитку людської цивілізації та 

пріоритетних потреб людини. З урахуванням зазначеного, на основі аналізу 

результатів наявних досліджень, висловлюємо думку, що перелік природних 

прав людини, які знайшли своє закріплення у найважливіших міжнародно-

правових актах з прав людини, наразі складають: право на життя, свободу і 

особисту недоторканність;  право не утримуватися у рабстві і підневільному 

стані; право не зазнавати катувань або нелюдського чи такого, що принижує 

гідність, поводження або покарання; право людини на визнання її 

правосуб’єктності; право на рівність перед законом і на рівний захист перед 

законом без будь-якої дискримінації [83, с. 262]. Таким чином, сутність 

природних прав людини полягає у тому, що вони виражають об’єктивні 

потреби і цінності людського буття, вони не залежать від волі держави, і тому 

ніяка влада не може їх ігнорувати. 

У зв’язку із тим, що простір дослідження феномена природних прав 

людини виявляється сферою різнохарактерних і різнонаправлених тенденцій, 

тлумачень, інтерпретацій, обумовлених впливом багатоаспектного 

соціокультурного та правового контексту, ми можемо означити:  

- філософську інтерпретацію природних прав людини як можливості 

мати, змінювати, розповсюджувати будь-які переконання людини;  

- юридичну інтерпретацію як правового інституту;  

- моральну інтерпретацію як почуття відповідальності людини за свої 

переконання і свою поведінку;  

- релігійну інтерпретацію як свободу людини сповідувати ту чи іншу 

релігію [74, с. 64].  

Головне призначення та сутнісна характеристика природних прав 

людини полягають у забезпеченні особистої свободи, незалежності і 

самостійності людини. Природні права людини індивідуалізують та 

забезпечують гарантії її особистої недоторканності і невтручання у приватне 

та сімейне життя. За допомогою природних прав гарантуються індивідуальні 

свободи людини, тобто можливість безперешкодного вибору різних варіантів 
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поведінки у сфері національних, морально-етичних, релігійних та інших 

відносин, де індивід виступає не як працівник або суспільно-політичний діяч, 

а як біологічна істота.  

Ознаки природних прав людини у одних випадках - безпосередньо, у 

інших – опосередковано визначають діалектичну єдність свободи, рівності і 

гідності як субстанцію прав людини. Визначення ознак природних прав 

людини має принципове значення, по-перше, для розуміння юридичної 

природи означеної проблеми, по-друге, для з'ясування їх характерних, але 

разом з тим і особливих рис як правової категорії, що підлягають реалізації. 

 З урахуванням цих обставин, на нашу думку, слід вказати на такі ознаки 

природних прав людини, оскільки вони:  

а) надані людині від природи з моменту її народження. Тобто права 

людини не є такими, що даровані державою чи урядом, не залежать від місця, 

часу, устрою суспільства, держави. Природні права людини не залежать від 

волі держави, навпаки, державна влада пов’язана цими правами у тому 

розумінні, що зобов’язана визнавати, дотримуватися і гарантувати їх; існують 

незалежно від державного визнання, закріплення у законі і поза зв'язком їх 

носія з конкретною державою; 

б) є невідчужуваними від людини, тобто такі права неможливо 

відокремити від сутності і природи людини. У цьому значенні природні права 

людини отримали високе суспільне визнання і мають якість історично 

знакової категорії. За цією ознакою до природних слід віднести: 1) право на 

життя, оскільки у їх основі міститься людина як біологічна істота, яка не може 

існувати поза ним; 2) право на свободу, бо свобода не існує без людини, а 

людина без волі; 3) право на гідність, носієм якого є людина; 4) право на 

недоторканність, якого у певному обсязі не позбавляється ніхто, навіть особа, 

яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі; 

в) безпосередньо реалізуються людиною без будь-якого 

правозастосовчого акту (тоді як інші права, наприклад, на власність, освіту, 

медичну допомогу не можуть бути реалізовані без оформлення юридичних 

документів); 
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г) об'єктивно незалежні від волі людини (людина не може бути невільна 

за власним бажанням; гідність і особиста недоторканність захищається 

державою також незалежно від волі людини). 

д) виступають у якості найвищої соціальної цінності, є гарантом 

бережного й поважного ставлення до їх носія (людини), доказом нового 

аксіологічного підходу до їх інтерпретації та й виразом їх особливого 

правового статусу. Н.П. Осипова обґрунтовує, що найвища соціальна цінність 

природних прав людини полягає саме у тому, що людина є мірилом змісту та 

місця будь-яких соціальних відносин, а тому все, що її стосується, має 

загальний соціальний зміст [84, с. 75]. Р.О. Стефанчук звертає увагу на те, що 

природні права людини є найвищою соціальною цінністю і тому, незалежно 

від її становища у суспільстві, підлягають всебічному правовому захисту [85, 

с. 72]; 

є) знаходяться під захистом держави. Україна визнала природні права 

людини, проголосивши їх у положеннях Конституції та інших законодавчих 

актах. Так, стаття 3 Конституції України проголошує людину найвищою 

соціальною цінністю, а у статті 21 закріплено, що усі люди є вільними і 

рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними 

та непорушними, їх розвиток і поглиблення окреслено як зміст, орієнтир, 

обов’язок (моральний і юридичний) державної діяльності нашої країни, 

оскільки Україна є стороною багатьох конвенцій ООН у галузі прав людини, а 

для повноцінної реалізації означених прав, необхідно забезпечити відповідний 

рівень соціально-економічного розвитку держави та правової свідомості 

громадян; 

ж) відповідають міжнародним стандартам, а саме Загальній декларації 

прав людини (стаття 3), Європейській конвенції з прав людини від 4 листопада 

1950 р., Європейській конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 

листопада 1987р., Європейській конвенції про видачу правопорушників від 13 

грудня 1957 р. та ін.; 
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з) є особливим видом суб'єктивного права. Правознавство, поряд з 

об'єктивною (позитивної) формою буття природних прав людини, наділяє їх і 

такою формою існування, як право суб’єктивне. У цій якості вони 

визначаються як суб'єктивні права та відображають не потенційні, а реальні 

можливості людини, закріплені у Конституції та законах [48, с. 78]. А.В. 

Малько підкреслює, що закріпленість природних прав людини у нормативно-

правових актах не позбавляє їх статусу суб'єктивних [86, с. 80]. Суб'єктивність 

прав людини означає невід'ємність, індивідуальність, належність до 

природних правообов’язків людини. У тому, що суб'єктивна форма буття 

природних прав людини дозволяє прямо і безпосередньо, юридично значущим 

способом, висловлювати їх наявність і приналежність кожній людині і полягає 

їх основна цінність. Л.І. Глухарьова обґрунтовує ідею, що природні права 

людини, маючи статус юридичних (суб'єктивних) прав, захищаються 

державним примусом, виключають будь-яку невизначеність у трактуванні 

змісту наданих можливостей, встановлюють межі прав індивідів, гарантують 

їх здійснення спеціальним механізмом правового регулювання [5, с. 98].  

Суб'єктивна форма природних прав людини містить як природні правові 

можливості людини, так і його природні юридичні обов'язки. М.Г. Матузов 

пояснює це тим, що, з одного боку, саме суб'єктивне право є юридичною 

мірою можливої і належної поведінки людини [62, с. 267]. Вчений аргументує, 

що право у суб'єктивному сенсі охоплює собою не тільки систему прав 

(дозволів, повноважень, потреб), що випливають з норм об'єктивного права, 

але також і систему юридичних обов'язків, що і становить єдине ціле [62, с. 

277].  М.Г. Матузов вважає, що система прав, свобод і обов'язків людини, 

закріплених законодавчо або є похідними від численних правовідносин, а 

також властивих людині від народження, становить право у суб'єктивному 

сенсі, або суб'єктивне право [62, с. 76]. Л.Д. Воєводін зазначає, що саме 

поняття суб'єктивного права містить діалектичну єдність прав і обов'язків, їх 

органічний зв'язок [57, с.113]. З іншого боку, як обґрунтовувалося вище, без 

юридичних обов'язків суб'єктивна форма буття природних прав людини 

відбутися не змогла б. Вчений обґрунтовує, що штучно, за допомогою 
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законодавчої діяльності, можливе розчленовування суб'єктивних прав і 

юридичних обов'язків людини. Однак у формі суб'єктивного права цього 

зробити неможливо [57, с. 114]. Природні права людини, виражені у 

суб'єктивній формі, є частиною суб'єктивного права, що виокремлюються за 

формальним і змістовним критеріями. Формальний критерій являє собою 

загальний об’єм прав людини, що формується на основі міжнародно-правових 

актів і національних конституційних законів. Офіційно основний перелік 

природних прав людини закріплено у Загальній декларації прав людини та 

інших документах, прийнятих країнами міжнародного співтовариства [57, с. 

115]. Змістовний критерій більш складний, як з точки зору виявлення, так і 

застосування. Узагальнено Л.Д. Воєводін називає його ідеєю природних прав 

людини, що акумулює у собі життєво важливі першооснови існування людини, 

відсутність або зниження рівня яких, на думку вченого, тягне біологічне, 

соціальне або духовне знищення (у прямому і переносному сенсі) людської 

особистості [57, с. 116]. Змістовний критерій, доводить науковець, заснований 

на визнанні наявності у природних правах людини ознак природного права, є 

більш складним як з точки зору власного виявлення, так і застосування, 

узагальнено називаючи його ідеєю природних прав людини, акумулюючої у 

собі життєво важливі першооснови існування людини [57, с. 118].  

Таким чином, ознаки природних прав людини обґрунтовуються на 

підставі рівності, диспозитивності, автономії волі і самостійності людини та 

виключають будь-які протистояння зобов'язань інших суб'єктів (інших 

громадян і юридичних осіб). А відмінними ознаками означеної правової 

проблеми є нематеріальний характер, спрямованість на індивідуалізацію 

особистості, наявність особливого об'єкта (людини), специфічні підстави 

виникнення і припинення відносин (життя та смерть людини). 

Виокремлені ознаки та багатоаспектністю сприйняття дають нам 

можливість визначити природні права людини як отримані людиною від 

народження можливості, що походять з природної необхідності відображення 

законів психології, об’єктивно обумовлені соціальними потребами досягнення 

необхідного стану людини в суспільстві, що відображають її сутність і є 
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необхідною умовою існування і розвитку людини, забезпечення її 

рівноправності та задоволення життєво важливих потреб.. 

Сутність природних прав людини полягає у тому, що у основі їх 

розуміння і реального втілення містяться принципи та норми моралі. Існуючі 

у філософсько-юридичній літературі природно-правові теорії розрізняють два 

провідних розуміння природних прав людини - етико-нормативне та 

ейдологічне, а також з огляду на те, що розуміння природних прав людини 

співвідносять з моральністю, яка повинна виступати додатковим, а з часом 

основним критерієм для оцінки природних прав людини [51, с. 234].  

Природні (невідчужувані) права людини є центральною категорією 

природного права як ліберальної політико-правової доктрини. Вони є формою 

концентрованого її вираження де інституціоналізація ідей природних прав 

людини становить мету природного права. Через категорію природних прав 

людини і політико-правову модель демократичної держави природне право 

відіграє вирішальну роль у державно-правових перетвореннях і реформах, 

забезпечуючи формування правової державності і громадянського суспільства, 

пріоритет інтересів особистості, обмеження державної влади і не допускаючи 

її свавілля щодо індивіда. Відповідно, демократична держава має нерозривний 

зв'язок з природно-правовою ідеологією.  

На думку В.С. Нерсесянца, сутність природних прав людини 

виявляється у процесі становлення гуманістичного позитивного права, що у 

процесі історичного прогресу природно-правової концепції в усіх своїх 

різновидах, об'єктивно претендує як на теоретичну цінність, так і на практичну 

значимість для демократичного права [87, с. 132]. 

Зміст і обсяг природних прав людини визначаються сукупністю таких 

соціальних чинників, як:  

а) інтерес людини, справедливо збалансований з інтересами суспільства;  

б) мораль суспільства, що переважає у певний період;  

в) мета природних прав людини і відповідність цим правам засобів, 

використовуваним державою (реалізація, забезпечення та обмеження 

природних прав людини). 
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Традиційно у правовій науці структура природних прав людини 

складався  з чотирьох елементів: право-поведінка, право-вимога, право-

користування, право-відстоювання, а народження і смерть людини є 

юридичними фактами-подіями, з якими пов'язане виникнення, зміна та 

припинення правовідносин, в тому числі сімейних, спадкових та ін. 

На нашу думку, сутність природних прав людини необхідно 

досліджувати через виокремлення таких складових: 

а) права людини невід’ємні, тобто їх не можливо втратити, оскільки вони 

мають відношення до самого факту людського існування. За певних обставин 

дію деяких з них, хоча і не всіх, може бути призупинено або обмежено. 

Наприклад, якщо хтось визнаний винним у скоєнні злочину, його або її можуть 

позбавити волі; або під час громадянських заворушень уряд може ввести 

комендантську годину, що обмежує свободу пересування;  

б) природні права людини неподільні, взаємозалежні і взаємопов’язані, а 

саме пов’язані між собою і не можуть розглядатися окремо. Здійснення одного 

права залежить від здійснення багатьох інших прав і немає жодного права, яке 

було б важливіше за інші; 

в) природні права людини універсальні, тобто стосуються всіх людей у 

усьому світі без обмежень за часом. Кожна людина має право користуватися 

ними без відносно раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового або 

іншого становища. Універсальність природних прав людини жодним чином не 

загрожує різноманіттю індивідуальностей чи культурних відмінностей. 

Різноманіття може існувати і у суспільстві, де всі рівні і у рівній мірі 

заслуговують поваги;  

г) природні права людини складають духовно-моральну основу прав 

людини, оскільки вони як феномен світової культури і цивілізації втілюють 

високі ідеали людської свободи і рівності у специфічній формі, серед яких такі 

моральні принципи, як справедливість та гуманізм [74, с. 65]. Природні права 

людини - це духовно-моральний ідеал, що міститься у правових нормах; права 

людини, це гуманізм сучасної епохи. Б.Л. Назаров констатував, що природні 
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права людини є визнані та охоронювані суспільством, державою і 

міжнародним співтовариством, певні рівні соціальні можливості для окремих 

осіб та їх об'єднань щодо задоволення ними своїх природних і соціальних 

потреб, гарантії яких забезпечують гідний і справедливий, вільний і 

відповідальний розвиток і активну участь особистості у різноманітних 

суспільно-правових відносинах [88, с. 116]. Вчений наголошував, що природні 

права людини, повага до інтересів індивіда, пріоритет особистості у вирішенні 

проблем соціального життя є основою функціонування держави та 

законодавчої системи [88, с. 117]. 

Отже, природні права людини є сукупністю прав і свобод, які має кожна 

людина від народження та які є невідчужуваними і належать їй усе життя. 

Поряд із загальною картиною наукового розуміння природних прав людини, 

на нашу думку, означений феномен не отриманим людиною від народження 

суб'єктивним невідчужуваним правом, що реалізується нею безпосередньо та 

об'єктивно, а також задовольняє одну з найвищих соціальних цінностей або 

необхідностей, що містяться у природі людини, а також формуються у процесі 

соціального розвитку суспільства [74, с. 65]. Зазначене визначення дає нам 

можливість, виокремити риси, властиві природним правам людини, а саме: 

1) природні права людини є похідними від природного порядку речей, 

тобто від ладу світобудови і природи людини як розумної істоти, є 

невід'ємною частиною світопорядку. У зв’язку із чим природні права людини 

є природними, а не штучним утворенням, створеним людьми, відданими 

інтересам такого штучного формоутворення як держава; 

2) природні права людини через свідомість людини пов'язують 

існування людини з універсальними першоосновами буття; 

3) природні права людини виникають з першими паростками людської 

цивілізації і культури; 

4) природні права людини мають не лише юридичне закріплення, але і 

виражені у формі неписаних звичаїв і традицій, присутні у формі релігійних і 

етичних вимог позитивно-правові норми, що містять письмову фіксацію як 

формалізовані юридичні вимоги; 



76 

5) у відповідності до природно-правових доктрин природні права 

людини (право на життя, свободу, власність ,особисту безпеку) вважаються 

такими, що належать їй безпідставно і безумовно; кожна людина вже самим 

фактом свого народження наділена цими правами і ніхто не в змозі 

порушувати їх; 

6) природні права людини не тотожні іншим правам вміщеним у 

чинному законодавстві. Вони передбачають релігійно-метафізичні та 

морально-етичні підстави, які надзвичайно розширюють і поглиблюють їх 

юридичний зміст та пов'язують з багатьма цінностями світової моралі та 

культури; 

7) нормативно-ціннісною межею природних прав людини є 

справедливість, що розуміється як універсальний ідеал, відповідний корінним 

основам світостворення. Для природних прав людини такою межею є інтереси 

людини. 

Підрозділ 1.3. Методологічна основа пізнання природних прав людини 

Сучасні умови життя змінили уявлення про науку і наукові знання, 

способи означення наукових проблем та методологію дослідження через 

виникнення суміжних, комплексних категорій до яких, безумовно, належать 

природні права людини. У теорії права помітно зросла роль концептуального 

мислення і широких соціальних узагальнень, а наукова методологія у цілому 

перейшла на стадію нових міркувань у засобах, що потребують сучасного 

юридичного пізнання категорії природні права людини. М.І. Козюбра 

зауважує, що кожен новий стан у прогресивному розвитку науки 

ознаменований зростанням значення методологічного порядку, який і є 

певним знаковим поворотом інтенсивного розроблення проблем методології 

природних прав людини [89, с. 25]. 

Методологічні аспекти цієї дисертаційної роботи досліджені на підставі 

використання положень і висновків щодо методології права, зроблених 

такими вченими, як Е.Дюркгейм, Д.А. Керімов, М. Мосса,  

B.C. Нерсесянц, В.Д. Радклифф-Браун, а також з врахуванням сучасних 
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методологічних концепцій природних прав людини, які стали предметом 

досліджень В.С. Бігуна, Д.А. Гудими, М.І. Козюбри, П.М. Рабіновича, В.Я. 

Тація. 

Метою цього підрозділу є поглиблений методологічний аналіз 

природних прав людини через розкриття ієрархічного зв'язку методологічних 

підходів пізнання природних прав людини, завдяки яким стало можливим 

отримання об’єктивних знань про означену наукову проблему. 

Процес наукового пізнання природних прав людини вміщує поняття та 

ідеї, зміст яких не вичерпується явищами очікуваної реальності, а є 

багаторівневими та багатоаспектними одиницями сенсу, що виконують роль 

концептів теорії права. Означені концепти є не тільки засобами існування та 

сутності дослідження природних прав людини, скільки умовами і підставами 

пізнання і теоретичного конструювання означеної категорії, за допомогою 

яких і можливе дослідження методологічного сенсу природних прав людини 

як самостійної категорії права.  

  Завданням правової науки XXI століття є продовження пошуку шляхів 

формування сучасного розуміння поняття природних прав людини, 

заснованого на фундаменті методологічного плюралізму, що дає можливість 

вільно конкурувати з різним підходам до розуміння означеної наукової 

проблеми. Плюралістичний підхід до дослідження природних прав людини 

пов'язаний із посиленням уваги до антропологічних, психологічних, 

філософсько-правових та ментальних аспектів означеного феномену. На 

думку Дж. Герринга, досягнення ясності у визначенні будь-якого поняття 

містить резонанс, що досягається поєднанням такої кількості стандартних 

сенсів у новому визначенні, скільки їх існує [90, с. 52]. Головний 

методологічний принцип дослідження природних прав людини полягає у 

врахуванні аспектів і вимірів як матеріальних, так і духовних, аксіологічних, 

антропологічних, психологічних, що забезпечує багатоаспектність 

методологічного дослідження означеного питання та можливістю аналізу його 

як досліджується як міждисциплінарної наукової категорії.  

  У сучасній вітчизняній юридичній науці вирішення методологічних 
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проблем є об’єктивною вимогою часу, оскільки розуміння самостійних 

правових категорій, у тому числі і природних прав людини, можливо завдяки 

гіпотезам, концепціям, теоріям, школам у тому числі і таких дисциплін як 

філософія права, теорія політичних наук, правознавство, релігієзнавство та 

інші. Так, М.І Козюбра зауважує, що вітчизняна методологія досліджень права 

є демонополізаційною, що пов’язано із вміщенням у правознавстві висновків 

інших наукових дисциплін, наслідком якого стала «плюралізація» правових 

концепцій. Науковець доводить, що саме завдяки неюридичним наукам 

можливий новий стрімкий поступ вітчизняного правознавства [89, с. 25]. 

Отже, методологічний плюралізм є основою дослідження природних 

прав людини, що пов’язаний із: 

 по-перше, дискусійнітю та неоднозначністю визначення природних 

прав людини, наявністю різноманітних точок зору щодо обґрунтування 

поняття означеного феномену, що пов’язано із відхиленням від традиційного 

розуміння природних прав людини, розвитком різних правових теорій, які і є 

підставою існування різних підходів до означеної наукової проблеми;  

по-друге, плюралістичний підхід ґрунтується на багатоаспектності 

природних прав людини: 

-  як соціально-правового та морально-етичного феномена,  

- як системи норм, що захищаються державою,  

- як правової категорії загальнолюдських, конкретно-історичних, 

етнічнокласових та інших цінностей;  

- як філософсько-правовий феномен нормативно закріплених категорій 

«справедливість», «свобода», «рівність»; 

- як інструмент соціально позитивної самореалізації особистості. 

Методологічною основою цього дисертаційного дослідження є 

сукупність прийомів, способів і пізнавальних установок, відомих сучасному 

науковому пошуку та адаптованих щодо специфіки досліджуваного об'єкта – 

природних прав людини як самостійного юридичного явища. Метою синтезу 

методологічного знання є заповнення змістовних прогалин одного знання за 

рахунок іншого, тобто синтез змісту різних галузей знань, що надають 
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можливість приведення до спільного знаменника єдиних методологічних 

підстав досліджуваної категорії. Синтез знань обертається синтезом методів 

дослідження природних прав людини. Г.В.Ф. Гегель обґрунтовував, що форма 

мислення, яка дозволяє досліджувати об'єкт безвідносно до його 

безпосереднього предметного втілення, є формою поняття, яка досліджується 

під кутом зору власного «саморозгортання», ця форма і є формою методу [53, 

с. 125]. 

Таким чином, основною передумовою, що визначає вибір методології 

цього дослідження став безпосередньо предмет дисертаційного дослідження і 

загально-методологічні позиції сучасної юриспруденції, що ґрунтуються на 

трьохступеневій структурі (дослідницькі (методологічні) підходи, методи та 

принципи), а саме:  

1) методологічний підхід, що є одним із головних компонентів 

парадигми і розглядається як система взаємозалежних наукових методів. 

Методологічний підхід містить у собі різноманітні взаємозалежні методи, 

певним чином пов'язані між собою, серед яких один або декілька є головними, 

а всі інші підпорядковані їм, залежні від них, мають допоміжний характер [62, 

с. 34-35]. Серед методологiчних підходів застосовано: а) антропологiчний 

підхiд (фiлософсько-антропологічний, сoціально-антропологiчний, релiгійнo-

антропoлогічний);    б) системний пiдхід;   в) iсторико-психологiчний підхід; 

2) методи дослідження або «інструменти» методологічних підходів [91, 

с. 81]. Метод як засіб пізнання є способом відбиття і відтворення у мисленні 

досліджуваного предмета. Головними елементами методу є принципи, 

правила, прийоми, способи і засоби [56, с. 82]. В процесі підготовки 

дослідження нами використано: 

а) філософські методи (діалектичний, онтологічний, метафізичний, 

аксіологічний) – для аналізу природних прав людини як юридичної категорії, 

природа та сутність якої перебувають у постійному розвитку;  

б) загальнонаукові (історичний, формально-логічний, метод сходження 

від конкретного до абстрактного, порівняльно-правовий) – для встановлення 

різновидів дослідницького підходу, з’ясування їх евристичних можливостей, 
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визначення понять означеної категорії;  

 в) спеціально-наукові методи (аксіоматичний метод, теоретико-

прогностичний) – для формулювання правильного і чіткого поняття об'єкта 

шляхом  виокремлення його серед інших подібних та однорідних складових;  

3) прийоми дослідження: аналіз, теоретичний синтез, абстрагування, 

узагальнення. 

Юридична антропологія як методологічний підхід дослідження 

природних прав людини здатна забезпечити єдність поглядів на означену 

наукову проблему шляхом визначення її «першоелемента» - людини, діючого 

учасника соціальних зв'язків, наділеного здатністю формувати право, 

набувати права, виконувати обов'язки і підкорятися праву.  

Провідною парадигмою юридичної антропології є людина як 

нескінченно своєрідна індивідуальність, одинична воля, необхідно 

детермінуюча природними прагненнями, схильностями, потребами, 

особливими інтересами та метою. Загальні логіко-гносеологічні принципи і 

фундаментальні парадигми запозичені означеним методологічним підходом з 

соціально-культурної антропології та соціології. У зв’язку із цим 

гносеологічними засадам і загальними теоретичними моделям 

антропологічний підхід виконує роль певного емпіричного напряму 

дослідження природних прав людини [92, c.141]. 

Поняття природних прав людини за допомогою юридичної антропології 

як методологічного підходу утворюється шляхом:  

1) запозичення (застосування) категорії зазначеної проблеми у класичній 

філософії, адаптації визначених понять філософською та соціальною 

антропологією, етнографічною наукою до природних прав людини як 

категорії правознавства;  

2) антропологічного тлумачення юридичного розуміння природних прав 

людини, запропонованого вченими теорії права;  

3) створення оригінальної, власної термінології до проблеми природних 

прав людини [93, с. 112]. 
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Природні права людини за допомогою антропологічного підходу 

можливо досліджувати через: 1) принцип зв'язку біологічного і соціального; 2) 

принцип інтерпретації людини як біосоціальної істоти і правового універсуму; 

3) принцип соціального характеру матеріально-тілесного життя людини; 4) 

принцип єдності духовного і матеріального у розвитку суспільних відносин; 5) 

принцип зв'язку індивідуального і соціального; 6) принцип стратифікації. 

Зазначені принципи юридичної антропології є загальними підстави, що 

вказують на різноманіття напрямків дослідження природних прав людини за 

допомогою цього методологічного підходу.  

Характер антропологічних підходів полягає у тому що антропологія як 

філософська концепція, що сьогодні переживає своєрідний ренесанс, розуміє 

природні права людини через людину як головну світоглядну категорію та 

досліджує її з різних сторін:  

1) як вінець природи, що володіє унікальними природними здібностями і 

в силу цього виявляє як біологічні, грубі інстинкти, так і здійснює піднесену, 

витончену діяльність (М. Шелер) [94, с. 16];  

2) як діяльнісну сутнісну особистість (А. Гелен), яка діючи, створює 

певну культуру і соціальні інститути (установи, закони, норми), відповідні 

життєвому середовищу людини і забезпечує визначеність і передбачуваність 

останньої [95, c. 87];  

3) як вільну особистість, відповідальну за власний вибір і реалізацію 

обраної лінії поведінки (Ж. Сартр) [96, c. 67]; 

4) від пошуку сутності поза людиною (К. Маркс) до діагностики сутності 

людини як органічної єдності тіла, душі і культури (А. Бердяєв, І. А. Ільїн) [97, 

c. 66].  

Природні права людини крізь призму філософсько-антропологічного 

дослідницького підходу висвітлені Д.А. Гудимою, який обґрунтував, що 

останній засновано на висновках філософської антропології світоглядної ідеї 

щодо природи та сутності людини як родової істоти (автономного, одиничного 

індивіда, наділеного особливими властивостями, спільними для всіх 

представників людського роду) [98, c. 122]. Науковець доводить, що 
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зазначений підхід є методологічною основою філософсько-антропологічних 

досліджень природних прав людини) [99, c. 406].  Вчений здійснює висновок, 

що філософсько-антропологічний підхід дослідження означеної наукової 

проблеми сприяє затвердженню уявлення про правове регулювання як 

інструменту забезпечення умов для реалізації, охорони та захисту природних 

прав людини [100, c. 281]. 

Соціально-антропологічний підхід надає можливість об’єктивного 

дослідження природних прав людини як:  

-  пізнання природи та сутності людини і визначення її природних прав; 

- явища з «плюралістичною» природою, зумовленою функціонуванням 

прав у різних типах суспільств і, відповідно, визнанням різної цінності 

останніх (структуралізм),  

- у певному сенсі фікції, якщо діяльність людини детермінована умовами 

її існування, підпорядкована об’єктивно існуючим нормам, інститутам, що 

адаптують людську істоту до життя у соціумі та контролюють, регулюють і 

спрямовують її активність (фізикалізм, біхевіоризм) [101, с. 33]. 

Релігійно-антропологічний підхід надає можливість дослідити природні 

права людини через пізнання природи та сутності їх носія, визначених у 

релігійно-філософських доктринах, або через пізнання особливостей 

людських спільнот, природа та сутність яких визначається певною релігією. В 

залежності від виду релігії (іудаїзм, буддизм, християнство та інші) можливо 

простежити ідеї уявлення та формування природних прав людини [102, с. 135]. 

Таким чином, антропологічний підхід надає можливість дослідити 

природні права людини через розуміння людини як біосоціальної істоти, а всі 

методи цього підходу за своєю логічною природою є не що інше, як аналіз 

емпіричних даних про людину у її правових проявах. Однак, цей підхід  не дає 

можливості гарантувати осягнення справжнього поняття природних прав 

людини, оскільки у його основі міститься дуалізм суб'єкта та об'єкта (людини 

та її прав), що не долає у процесі пізнання визначення остаточного розуміння 

означеного проблемного питання. 

   Системний підхід являє собою самостійний методологічний напрямок 
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сучасної науки, що застосовується у процесі дослідження різних правових 

явищ. Сучасні вчені різних галузей знання надають перевагу системному 

підходу, оскільки за його допомогою здійснюється можливість моделювати 

цілісності, а не зводити ціле до механічної суми нескінченно зростаючих 

подробиць [103, с. 100]. На думку А.І. Бризгалова, системний підхід як 

природний, об'єктивний результат розвитку наукового мислення, виходять з 

того, що цей підхід набуває самостійного методологічного значення тільки 

після майже вікового періоду існування у вигляді однієї з рис теоретико-

методологічних навчань і наукових теорій діалектики, матеріалістичного 

розуміння історії, еволюційного вчення правової науки [104, с. 47]. 

Як методологічний напрямок нашого дослідження системний підхід 

дозволяє дослідити природні права людини з позицій:  

а) цілісності вивчення природних прав людини як цілого, а не як 

сукупності розрізнених частин, що не можливо з’єднати до суми окремих 

елементів розуміння означеної категорії;  

б) релятивізму як визнання відносності об'єкта пізнання - природні права 

людини до дослідницької діяльності, до засобів пізнання, а, отже, і відносності, 

імовірності і додатковості уявлень про означений об'єкт; 

в) суб'єктивізму - дослідження суб'єктивної оцінки кожного існуючого 

розуміння означеної наукової категорії; 

г) динамізму і еволюціонізму як дослідження природних прав людини у 

процесі розвитку.   

За допомогою системного підходу ми можемо розглядати всі норми, що 

стосуються природних прав людини як систему, як єдине ціле у зв'язку і 

взаємодії з іншими правовими нормами та інститутами, простежити з 

системних позицій існування та захист природних прав людини. Означений 

підхід надає можливість моніторингу всієї сукупності законодавчих актів у 

галузі прав людини на певні види, характеристики їх положень, статей, частин 

та дослідження ефективності застосування природних прав людини. Синтез 

означеного підходу пов'язаний із процесом об'єднання у цілісне утворення 
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певних досліджуваних компонентів, властивостей і відносин, виокремлених за 

допомогою системного підходу. 

Таким чином, системний підхід дослідження природних прав людини 

надає можливість дослідити означений феномен з різних сторін:  

а) як головної детермінуючої ланки прав людини;  

б) як результат пізнання внутрішніх джерел саморозвитку прав людини;  

в) як цілісну систему різноманітних взаємозв’язків і 

взаємообумовленостей у теорії прав людини.  

У сучасних умовах важливим методологічним кроком є застосування 

методології історико-психологічної концепції, що була конкретизована  

Л. Февром, М. Блоком, Л.І. Петражицьким, І.А. Ільїним, А.Я. Гурвичем. 

Вченими була виявлена та розкрита роль психологічних факторів у 

забезпеченні природних прав людини. У основу цього методу покладено 

дослідження зазначеної проблеми у контексті культури народу, його 

ментальності, етнічних цінностей і психологічних характеристик [105, с. 191]. 

Історико-психологічний підхід досліджує означену проблему в аспекті  

історичного підходу, що застосований на вивченні природних прав людини 

шляхом їх виникнення і розвитку та психологічному як результат природного 

розвитку  соціокультурної  ментальної реальності людини (адаптації людини 

до певних природно-кліматичних, конкретно-історичних умов), де  природні 

права людини є результатом свідомо-вольової правотворчої діяльності 

держави, що засновується на врахуванні психологічних особливостей людини. 

М. Блок обґрунтовував необхідність досліджувати через людську 

психологічну складову будь-які права та історичні процеси, досліджувати їх 

людський вимір [106, с. 76]. На думку вченого, «людський вимір» має 

проходити «червоною ниткою» через дослідження всіх більш-менш значних 

правових проблем [106, с. 77].  

Психологічне сприйняття або несприйняття природних прав людини 

досить важко прогнозувати і взагалі оцінювати. Так, А.Ф. Калінін вказує на 

наступний парадокс, з однієї сторони, норми, вміщені у природних правах 

людини інформують, орієнтують людину, організують та стабілізують її у 
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соціумі. А з іншої, ті ж норми для інших людей, забезпечені санкцією, що 

призводить до  того, що означена норма передбачає можливість порушення у 

такій же мірі, у якій і її дотримання. Вчений наголошує, що сам факт опису у 

нормі прав та обов’язків  різних осіб, заперечування і зобов’язання, схиляє до 

думки про конфліктну складову психологічного прийняття зазначеної норми 

[102, c.116]. 

А.Ю. Мордовцев зазначає, що будь-який закон або владний інститут є 

своєрідним «концентратом» інтелектуальних і моральних поглядів 

суспільства у певний період, результатом еволюції, складного переплетення 

безлічі факторів, що визначають національну традицію права [107, c. 8]. 

Подібні методологічні роздуми, мають істотне значення для визначення 

природних прав людини. 

Означений підхід акцентує увагу на дослідженні й інтерпретації 

природних прав людини з позицій домінуючого значення їх поведінкових 

характеристик, тобто процесів взаємодії з навколишнім середовищем, зокрема 

зміни своїх станів в залежності від зовнішнього впливу і, навпаки, зміни 

зовнішнього середовища відповідно до закономірностей свого розвитку. 

Результатом і предметом юридичних досліджень в межах цього підходу є 

правомірна і протиправна поведінка, правова активність та правова діяльність 

[91, c. 87]. 

Методи пізнання природних прав людини чітко проілюстровані А.Р. 

Редкліф-Брауном, який зауважував, що наука навряд чи зуміє досягти скільки-

небудь задовільного прогресу і здобути загальне визнання, якщо остання не 

містить згоди щодо цілей, які вона переслідує, і методів, за допомогою яких 

вона намагається їх досягти [108, c. 65]. Науковець переконує, метод повинен 

вести дослідника до розкриття сутності предмета, а не відводити його від 

останнього, що міститься у етимології самого терміну «метод», який у 

перекладі з давньогрецької «методос» означає шлях, дослідження або пізнання 

[108, c. 70]. Є.С. Ліньков обґрунтовує, що застосування методів до 

дослідження надає певні принципи, які підлягають виконанню, оскільки без 

останніх неможливе опанування предмету. Вчений доводить, що у разі якщо 
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сутність та природа предмета дослідження була б зрозумілою на початку їх 

пізнання, то як метод, так і його застосування виявилися б чимось зайвим і 

непотрібним. Але, наголошує науковець, пізнання саме потребує певних 

принципів, щоб прямувати до природи та сутності предмета дослідження, а не 

йти від останнього [109, c.55]. 

Основним методом пізнання досліджуваної проблеми є діалектичний 

метод як один з методів філософії, за допомогою якого можливо 

просліджувати означену у дисертації категорію у процесі зміни, розвитку та 

взаємодії сутнісних характеристик природних прав людини. На думку С.Д. 

Гусарєва, діалектика намагається з´ясувати зміст найзагальніших понять, 

залишаючись у сфері самих понять (визначаючи поняття через його 

протилежність), реальна дійсність не береться нею до уваги [91, c. 93]. За 

допомогою означеного методу можливо дослідити: а) єдність категорії 

«природні права людини»; б) зміни у розумінні поняття означеної категорії; в) 

заперечення існування поняття природні права людини як окремої категорії; 

г) сутність природних прав людини; д) зміст означеної правової категорії; е) 

взаємодію та взаємозалежність цих прав із суспільством ) [110, c. 38]. 

Природні права людини, досліджені за допомогою означеного методу 

пізнання, простежуються у певному історичному їх розвитку, що 

завершується формуванням нового, вищого історичного розуміння означеної 

наукової проблеми.  

Актуальним є застосування метафізичного методу, який потенційно 

може розкрити з більшою повнотою «внутрішні» риси природних прав 

людини, а також процесів, пов’язаних з їх забезпеченням. Означений метод 

пізнання пов'язаний з найбільш абстрактною та глибокою формою рефлексії 

та розумінням означеної наукової проблеми, що пов’язана із роздумами 

людини над проблемами особистого та світового буття, вміщених у природних 

правах людини, аналізом граничних засад існування природних прав людини. 

Природні права за допомогою цього методу досліджуються як екзистенційні 

питання буття, оскільки нерозривно пов'язані з існуванням людини, з її 

духовною потребою в осягненні світу та осмисленні свого відношення до 
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нього через закріплення та визнання її природних прав. На думку С.С. Сливки 

до «внутрішніх» рис природних прав людини належать: 1) абсолютне духовне 

право, тобто існування людини як відносного духовного права; 2) природні 

права людини як позасвідомий процес, що не вимагає вольових зусиль, 

оскільки жодні зусилля не можуть змінити фактичного призначення людини; 

3) співвідношення людина-природа, що пов'язане з красою, гармонією, 

рівновагою, оскільки, людина своїми думками, почуттями та діями 

безпосередньо впливає на природні процеси [111, c. 181]. 

Плюралізм методологічних позицій нашого дослідження заснований на 

аксіомі – природні права людини онтологічно визначені. Д. Ллойд зазначає, 

що природні права людини є одним з основних інститутів соціальної природи 

будь-яких суспільних відносин, оскільки без людини та її невід’ємних 

природних прав втрачається будь-який сенс. Вчений доводить, що природні 

права людини є одним з найпотужніших рушійних сил цивілізації у людському 

суспільстві. А розвиток цивілізації, у свою чергу, супроводжувався 

поступовим розумінням, формуванням та захистом природних прав людини і 

одночасним створенням механізму для їх регулярного і ефективного 

застосування [112, c. 73]. 

Важливою онтологічною передумовою природних прав людини є 

існування вже закріплених певних соціальних стандартів якими наділений 

досліджуваний феномен, а саме поведінкові моделі відображені у свідомості 

особистості та закріплені у суспільстві. Природні права людини, за висловом 

А.Ф. Закомлістова, створюють мімезіс - методику і техніку уподібнення, 

проходження морально-етичних стандартів, вміщених у природних правах 

людини як оптимально можливої дії, що забезпечує міцність статусу людини 

у суспільних відносинах. Внутрішньо здійснювана динаміка прийняття 

природних прав людини оточуючими обставинами, у відносинах між людьми 

та між людиною і суспільством і означає, на думку вченого, реально 

здійснюваний процес належного як належного і правильного. Юридична 

якість природних прав людини полягає саме у тому, що при аналізі конкретної 
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конфліктної ситуації відбувається апеляція до стандарту належного, яке з тієї 

чи іншої сторони виявилося нереалізованим [113, c. 117].  

Крім онтологічних передумов необхідно зазначити і на аксіологічних 

методах дослідження означеної проблеми, що є важливою ідеологічною 

обставиною державно-правового розвитку суспільства та визначення 

ціннісних орієнтирів суспільства та державної політики у конкретному 

суспільстві у конкретний історичний період. Означений метод надає 

можливість дослідити ціннісну складову природних прав людини і значення 

означеної категорії для суспільства як вираз цілого ряду головних цінностей 

та розуміння людини у суспільстві. Ціннісний зміст природних прав людини 

полягає у тому, що досліджувана категорія є стрижнем об'єктивно існуючих 

соціальних цінностей, які отримали свій вираз у нормах права. Це зумовлює 

характерне для соціально-правових установок ставлення суспільства до 

кожної конкретної людини. 

Загально-наукові методи пізнання природних прав людини у межах 

визначених методологічних підходів є опосередкoвуючою лaнкoю між 

філосoфськими метoдами та фундaментальними теoретичними складoвими 

конкретно-нaукових методів, що надають можливість дослідити зміст та 

сутність категорії природні права людини.  

Домінуючим  є історичний метод, в основі якого міститься з’ясування  

історії формування уявлень про природні прав людини та їх становлення як 

елементу правової системи суспільства у  конкретному різноманітті; 

виявлення історичних фактів і на цій основі розумове відтворення історичного 

процесу, що розкривається через логіку, закономірності їх розвитку [91, с. 99]. 

Історичний метод передбачає конкретно історичний та історико-емпіричний 

аналіз проблем природних прав людини, вміщуючи дослідження моменту 

виникнення уявлення про природні права, основні етапи розвитку, сучасні 

визначення та можливі історичні перспективи. Природні права людини за 

допомогою цього методу пізнання можливо дослідити крізь призму 

віковічного руху від минулого до сьогодення. Природні права людина - це не 

тільки конкретна категорія, що має місце у сьогоденні, це також можливість 
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становлення та розвитку уявлення про означений феномен у майбутньому. У 

зв'язку із цим, принцип історизму є принципом діалектичного руху як 

невід'ємна частина методології при дослідженні природних прав людини.  

Не менш важливим у дослідженні означеної категорії права є системно-

функціональний метод, що сприяє виявленню на загальній основі 

взаємозв'язків, враховуючи різні критерії обмеження природних прав людини 

у правовому суспільстві, що надає можливість визначення обмеження та 

порушення природних прав людини. За допомогою цього методу пізнання 

можливе дослідження: 

а) функціонального призначення природних прав людини як категорії 

права; 

б) місця та ролі  природних прав людини у сучасному суспільстві; 

в) рівень ефективності регулювання та захисту природних прав людини 

у державі. 

Метод сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до 

конкретного виконує роль теоретичного прийому пізнання проблеми 

природних прав людини, що полягає у отриманні повноцінного знання 

(визначення цілісного образу) досліджуваної категорії. Означену категорію, як 

і будь-яку іншу категорію дійсності, можливо уявити як конкретне 

переплетення найрізноманітніших зв´язків, але за допомогою цього методу 

пізнання можливо виокремити зв´язки і відобразити їх за допомогою наукових 

абстракцій, які, у свою чергу, необхідно осмислено відтворити у всій повноті 

та складності об’єкту (природні права людини), його зв´язків і відношень. За 

допомогою методу сходження від абстрактного до конкретного ми спочатку 

знаходимо основний зв´язок (відношення) до досліджуваного об´єкта, а потім 

крок за кроком маємо можливість простежити зміну у розуміння та відношенні 

до природних прав людини у різноманітних умовах, визначити місце та 

взаємодію означеної наукової проблеми серед прав людини взагалі та 

означити у всій повноті сутність досліджуваного об´єкта. 

Формально-логічний метод дослідження природних прав людини займає 

особливе місце в системі методів пізнання означеної наукової проблеми.  
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В.М. Протасов доводить, що цей метод пізнання є універсальним та за своєю 

природою не є науковим методом у повному значенні, оскільки є способом 

пізнання оточуючого світу та обумовлений законами мислення людини [114,  

с. 49-50]  

Застосування порівняльно-правового методу до дослідження означеної 

правової проблеми дозволило здійснити критичний аналіз норм вітчизняного 

та зарубіжного законодавства щодо існування та захисту природних прав 

людини в умовах сучасного суспільства. Означений метод у поєднанні з 

історичним сприяв виявленню основних тенденцій еволюційного розвитку 

теорії регулювання та захисту природних прав людини на різних етапах 

історичного розвитку суспільства. Іншою складаовою предмету наукового 

пошуку порівняльного методу як є аналіз джерел природних прав людини, 

який на думку О.В. Керсіна дасть змогу очистити їх від референційних 

нашарувань, усталених стереотипів і штапів, розширити базу наукових 

узагальнень ) [115, c. 12]. 

Загальним спеціально-науковим методом пізнання означеної наукової 

проблеми, на нашу думку,  є аксіоматичний метод як один з методів 

математики, що вперше був застосований у математиці при побудові геометрії 

Евкліда. За допомогою аксіоматичного методу дослідження природних прав 

людини, як самостійної правової категорії спочатку виокремлюється набір 

вихідних даних (аксіом або постулатів), що не потребують доказування (право 

на життя, право на свободу), на підставі яких будується система висновків. 

Означений метод застосовується наступним чином: логічний висновок 

дозволяє переносити істинність аксіом на виведені з них наслідки. Сукупність 

вихідних аксіом і сформованих на їх основі пропозицій утворює аксіоматичну 

побудову теорії. Дотримання визначених, чітко зафіксованих правил 

виведення дозволяє упорядкувати процес мислення при розгортанні 

аксіоматичної системи, зробити це міркування більш чітким і коректним [116, 

с. 23]. Отже, аксіоматизація природних прав людини дозволяє виокремити 

аксіоми, визначення сукупності законів логіки, які використовуватимуться 

надалі (природні права людини є невід’ємними) та формулювання із 
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зазначених аксіом за допомогою правил висновків, всіх інших істинних 

тверджень. При змістовно-аксіоматичному методі аксіоми досліджуваної 

категорії (природні права людини є невід’ємними)  формуються на підставі 

історичного досвіду та виокремлюються як очевидні положення, що не 

потребують доведення. У результаті аксіоматичного методу дослідження 

природних прав людини, ми можемо сформулювати: а) вихідні знаки – 

терміни досліджуваної правової категорії; б) правила поєднання усіх видів 

прав, що належать до природних; в) природні права людини як найголовнішу 

та найціннішу категорію прав людини.  

Серед спеціально-наукових методів пізнання проблеми природних прав 

людини нами виокремлений теоретико-прогностичний, необхідний для  

підготовки пропозицій і рекомендацій з конкретних питань правової політики 

у сфері захисту природних прав людини.  

Спеціально-наукові методи дослідження природних прав людини 

вказують, що жоден об'єкт, жодна система не існують у власних межах, 

відокремлених від інших правових категорій. Це завжди маса різноманітних і 

різнорідних складових, тому перш ніж визначити той чи інший об'єкт, 

необхідно відокремити його від інших подібних до нього зокрема, 

сформулювати правильне і чітке поняття об'єкта. 

У межах зазначених методів для пояснення окремих сторін природних 

прав людини застосовуються такі логічні прийоми : 

 а) аналіз як уявне розчленовування категорії природні права людини на 

складові частини (сторони, ознаки, властивості або відношення) з метою його 

вивчення. Зазначений логічний прийом дозволив розкрити особливості 

трактування поняття природних прав людини у вітчизняній історії, філософії 

та теорії права; 

б) синтез як поєднання раніше досліджених частин (сторін, ознак, 

властивостей або відношень) природних прав людини у єдине ціле; 

в) абстрагування як виокремлення властивостей природних прав людини 

та одночасне відвертання уваги від інших властивостей і відношень 

досліджуваної категорії, у результаті чого утворюються різноманітні 
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абстракції – поняття природні права людини, теоретична конструкція та 

система знань про природні права людини; 

г) узагальнення, за допомогою якого встановлюються загальні 

властивості й ознаки природних прав людини шляхом переходу від 

конкретного або менш загального поняття про природні права людини до 

більш загального поняття. Дослідження існуючих теорій щодо природних 

прав людини та виокремлення загальних властивостей зазначеної категорії 

права за допомогою цього логічного прийому дозволяє сформулювати більш 

повне та точне визначення поняття природних прав людини. 

Таким чином, методологічний аналіз природних прав людини надає 

можливість:  

1) визначити та обґрунтувати природні права людини як 

фундаментальну категорію загальної теорії права, здатну охопити комплекс 

взаємопов'язаних правових явищ і процесів, що визначають становище 

людини у суспільстві, і уявити зазначену категорію як органічно єдине ціле; 

2) визнати людину найвищою соціальною цінністю, а сучасне розуміння 

природних прав людини засобом принципової зміни правової системи, а саме 

привнести ряд нових рис, властивостей, невідомих правовим системам 

минулого, заснованим на соціальних «симпатіях» і «антипатіях» законодавця 

до означеної категорії. У числі цих нових рис, ми можемо визначити, зокрема: 

а) зміну сутності природних прав людини і теоретичних підходів до розуміння 

цієї категорії; б) підвищення ролі принципу справедливості у якості головної 

ознаки природних прав людини; в) визнання норм природних прав людини 

міжнародного права у якості джерел національного права; г) забезпечення 

конституційного контролю за захистом природних прав людини; д) визнання 

природних прав людини як основи сталого розвитку правової системи; е) 

визнання природних прав людини як першоджерела, що є головною рисою 

становлення правової держави, її соціальної та економічної функції як 

найважливішої умови формування правового порядку; ж) зміна сучасної 

правової системи в умовах глобалізації та розуміння природних прав людини 

як головної ознаки розвитку державності. 
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3) використання зазначених методів у їх поєднанні дозволило розкрити 

предмет дослідження в узагальнюючих закономірностях і у різних формах 

вияву змісту зазначеної наукової проблеми, що у підсумку створило 

можливості для  вирішення завдань цього дослідження.  

Висновки до Розділу 1. 

Дослідження філософсько-правових та гносеологічних проблем історії, 

теорії і практики захисту природних прав людини обумовили правомірність 

наступних висновків. 

1. Генезис історико-логічних та гносеологічних підходів формування та 

розвитку уявлень про природні права людини налічує  п’ять  підходів: 1) 

природно-правовий підхід, за допомогою якого означене питання розуміється 

як природні та невід'ємні права людини, що походять або з розуму, або з 

божественної волі, або з незмінної природи самої людини, а закон лише фіксує 

вже існуючі права; 2) юридично-позитивістський підхід обґрунтовує теoрію 

«дарoваних прав», що пов’язані з системoцентристським розумінням ролі 

держави стосовно кожної людини  у відповідності до правового статусу 

природних прав людини; 3) цивілізаційний підхід, за допомогою якого 

розвиток та формування природних прав людини простежується, 

досліджуючи історію розвитку людства від Античних часів до сучасності, де 

історичний період кожної цивілізації розуміє та вкладає власний сенс у 

названу категорію, що залежить від рівня розвитку самого суспільства, а 

головним аспектом ідеї природних прав людини є динамічність розвитку 

етичної та правової думки, яка розвивається в залежності від кожної 

цивілізації;  

4) регулятивний підхід, за яким дослідження природних прав людини 

здійснюється у регулятивному ракурсі як науково-обґрунтований і 

продиктований потребами практики підхід до природних прав людини, мета 

якого - пошук відповіді на запитання про те як, яким чином вибудовувати 

систему правового регулювання суспільних відносин у правовій державі;  5) 
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глобальний підхід досліджує дві основні цінності природних прав людини: 

рівність та людську гідність.  

2. Природні права людини - це отримане людиною від народження 

суб'єктивне невідчужуване право, що реалізується нею безпосередньо та 

об'єктивно, а також задовольняє одну з найвищих соціальних цінностей або 

необхідностей, що притаманні природі людини та формуються у процесі 

соціального розвитку суспільства.  

3. Ознаки природних прав людини відображають діалектичну єдність 

свободи, рівності і гідності як субстанцію прав людини: а) природні права 

людини є похідними від природного порядку речей, тобто від ладу 

світобудови і природи людини як розумної істоти, є невід'ємною частиною 

світопорядку; б) природні права людини через свідомість людини пов'язують 

існування людини з універсальними першоосновами буття; в) природні права 

людини виникають з першими паростками людської цивілізації і культури; г) 

природні права людини мають не тільки юридичну оформленість, але і 

відображені у вигляді неписаних звичаїв і традицій, релігійних і етичних 

вимог позитивно-правові норми, що містить письмову фіксацію у вигляді 

формалізованих юридичних вимог; д)  природні права людини (право на життя, 

свободу, власність, особисту безпеку) вважаються такими, що належать їй 

безпідставно і безумовно; кожна людина вже самим фактом свого народження 

наділена цими правами і ніхто не в змозі порушувати їх; є) природні права 

людини не тотожні іншим правам закріпленим  чиним законодавством;  

ж) нормативно-ціннісною межею природних прав людини є справедливість, 

що розуміється як універсальний ідеал, відповідний корінним основам 

світостворення, межею якого є інтереси людини. 

4. Дослідження природних прав людини здійснюється шляхом  

застосовування загально-методологічної основи сучасної юриспруденції, що 

ґрунтуються на трьохступеневій структурі:  

1) Методологічні підходи, що є одним із головних компонентів парадигми 

і розглядаються як система взаємозалежних наукових методів, серед яких 

виокремлено: а) антропологічний підхід (філософсько-антропологічний, 
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соціально-антропологічний, релігійно-антропологічний); б) системний підхід; 

в) історико-психологічний підхід; г) комунікативний підхід; д) аксіологічний 

підхід. 

2)  методи дослідження або «інструменти» методологічних підходів: 

а) філософсько-світоглядні (діалектичний, онтологічний, метафізичний, 

аксіологічний) – для вивчення природних прав людини як юридичної 

категорії, природа та сутність якої перебувають у постійному розвитку;  

б) загальнонаукові (історичний, формально-логічний, метод сходження від 

конкретного до абстрактного, порівняльно-правовий) – для встановлення 

різновидів дослідницького підходу, з’ясування їх евристичних можливостей, 

визначення понять означеної категорії;  

 в) спеціально-наукові методи (аксіоматичний метод, теоретико-

прогностичний) – для формулювання правильного і чіткого поняття об'єкта, 

шляхом виокремлення його серед інших подібних та однорідних складових;  

3) принципи дослідження забезпечили належний рівень об’єктивності, 

результативності, все сторонності знань про правове регулювання природних 

прав людини. В процесі пізнання використано принципи історизму, 

комплексності, професіоналізму, наступності. 
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РОЗДІЛ 2.  

РОЛЬ ЗАГАЛЬНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЯК НОРМАТИВНОЇ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Підрозділ 2.1. Правове регулювання природних прав людини: 

особливості та сутність. 

Загальні засади Конституції України проголошують людину, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною 

цінністю [124, с. 11]. Зазначені засади вказують на головні цілі прийняття 

основного закону держави та її соціальну значущість, обумовлену, перш за все, 

можливістю закріплення та регулювання природних прав людини, 

упорядкування взаємин людини із суспільством і державою. Основний сенс та 

зміст правового регулювання у сфері природних прав людини визначається не 

стільки державним встановленням обсягу прав і свобод людини, скільки 

рівнем їх визнання, регулювання, забезпечення та захисту - рівнем їх 

державного гарантування, який має конкретно-історичний характер. Роль 

правового регулювання як різновиду соціального у забезпеченні природних 

прав людини обумовлюється, з одного боку, досягнутим міжнародно-

правовим рівнем визнання та захисту природних прав людини, реальним 

визнанням у суспільстві, а, з іншого - сутністю держави, характером 

політичної та економічної влади у цьому суспільстві і державі, що визнають 

природні права людини найвищою соціальною цінністю.  

Оновлення сучасної української державності потребує формування 

теоретичних ідей, сутність яких полягає у інтерпретації нового підходу до 

природних прав людини через розуміння людини як вільної особистості, яка 

потребує не тільки абстрактного, а і «унікального» правового регулювання. Ця 

унікальність повинна полягати у прагненні законодавця до таких юридичних 

рішень, які враховували б не тільки соціальність людини, креативність 

(здатність до навчання) людини, а й за змістом були б гуманними і 

відповідними її природному середовищу, внутрішньому (морально-етичному) 
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світогляду та сприяли формуванню внутрішнього правового порядку. Сучасне 

політико-правове середовище висуває глобальне питання забезпечення 

загальної поваги до прав людини, у тому числі і природних прав, що є 

проблемою всього світового співтовариства. Будь-яка держава, бажаючи бути 

повноправним членом світового співтовариства, має узгоджувати своє 

законодавство з вимогами міжнародних стандартів у галузі прав людини, 

серед яких центральне місце належить природним правам. Розвиток правового 

регулювання у цій сфері буття людини був суперечливим: від повного 

заперечення у законі і охорони у моралі до узгодженого морально-правового 

закріплення природних прав людини у нормативно-правових актах держав, до 

міжнародного визнання необхідності правового регулювання природних прав 

людини. 

Актуальність цієї проблеми полягає у тому, що: по-перше, у правовій 

системі України відбувається оновлення окремих принципів державно-

правового регулювання, серед яких правове регулювання природних прав 

людини становить одну з головних проблем; по-друге, аксіомою сучасної 

доктрини права є людина та захист її природних прав, що потребує 

переосмислення критеріїв правового регулювання у забезпеченні природних 

прав людини. Означена наукова проблема досліджена у працях С.С. Алексєєва, 

С.В. Бобровник, В.М. Горшеньова, Л.М. Завадської, О.В. Зайчука, М.І. 

Козюбри, А.М. Колодія, В.М. Кудрявцева, О.В. Малька, Н.М. Оніщенко, П.М. 

Рабіновича, Ю.І. Решетова, В.М. Сирих, О.Ф. Скакун, Т.І. Тарахоніч. Ю.С. 

Шемшученка, Л.С. Явича.  

Метою цього підрозділу є дослідження сутності правового регулювання 

природних прав людини через розуміння поняття правове регулювання та його 

конкретизацію, обгрунтування поняття «правове регулювання природних 

прав людини» та визначення функціонально-цільової залежності категорій 

«правове регулювання» та «природні права людини».  

Одним з основних питань розвитку будь-якого суспільства і держави є 

визнання людини головною соціальною цінністю, закріплення її становища та 

обсяг і забезпечення її прав. Необхідність цього пояснюється особливістю 
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взаємин людини і держави, в яких, з одного боку, держава виступає носієм 

влади, а людина - суб'єктом, підлеглим цій владі, а з іншого боку - народ є 

єдиним володарем влади, а держава є похідним від його суверенітету і 

створюється для здійснення владної діяльності. І. Кант вважав, що кожна 

людина має відстоювати своє право і стежити за тим, щоб інші «не топтали 

його ногами», що людина не повинна відмовлятися від людської переваги 

мати право та зобов'язана так довго відстоювати його, як тільки зможе [41, с. 

374]. Цим обумовлено узгодження і упорядкування всієї системи 

взаємовідносин держави і людини, що знаходить відображення у обсязі 

закріплених прав, свобод і обов'язків людини. 

 Уперше за багаторічну вітчизняну історію діюча Конституція України 

визнає найвищою цінністю права і свободи людини, що є єдиною 

самоцінністю, всі інші суспільні цінності по відношенню до означеного 

займають інший рівень і не можуть суперечити. Формування громадянського 

суспільства і правової держави призводить до того, що право і його 

найважливіша складова - права людини, серед яких природні права  займають 

найважливіше значення, стають дієвим регулятором у суспільстві. Саме права 

людини покликані визначати межі свободи державної, у тому числі і 

політичної та судової влади, а будь-які політичні заходи, що породжують 

порушення природних прав людини є посяганням на її свободу. Вони є 

антиправовими і аморальними, оскільки природні права людини - це не тільки 

відображення правового досвіду розвитку людства, а й кристалізація 

моральних начал останнього, пов'язаних із повагою свободи і автономії 

людини, неприпустимістю їх порушення, з орієнтацією на такі філософські 

категорії як «добро» і «загальне благо». Правове становище (статус) людини у 

повному обсязі характеризується сукупністю прав, свобод і обов'язків, якими 

вона наділяється як суб'єкт правовідносин, що виникають у процесі реалізації 

норм всіх галузей права. Для України з її цікавою і трагічною історією завжди 

гостро стояла проблема правового регулювання природних прав людини.  

Права людини є головною метою та найважливішим механізмом будь-

якої цивілізованої держави, яка прагне забезпечити свободу, добробут, 
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гідність, безпеку людини, позбавити її від згубних наслідків дестабілізації 

суспільства, а шлях до юридичного забезпечення природних прав людини та 

їх захисту у широкому розумінні не можливий без правового регулювання, що 

починається із законодавчого оформлення сутності держави, суспільного 

устрою, відданості демократичним політико-правовим принципам, таким як 

правова державність, верховенство права, поділ влади, пріоритет особистості 

у взаємовідносинах з державою. Безпосереднє регулювання та наступна 

реалізація природних прав людини починаються з їх визнання державою та 

наявністю відповідної нормативно-правової регламентації. Україна, визнаючи 

та імплементуючи міжнародно-правові акти, закріплює природні права на 

конституційному рівні, що надає їм вищої юридичної сили. 

Сучасні наукові проблеми правового регулювання природних прав 

людини полягають,  

по-перше, у тому, що у останні десятиліття відбувається стрімкий 

правовий розвиток нашої країни, особливо у сфері законотворчості, об’єктом 

яких є права людини. Однак, на відміну від правового регулювання означеної 

проблеми, її механізм, технології, здатність відповідати сучасним вимогам 

правового життя мають суттєві прогалини;  

по-друге,у необхідності уточнення уявлень про предмет правового 

регулювання природних прав людини; 

по-третє, в уточненні предмету правового регулювання природних прав 

людини, що обумовлює необхідність з’ясування особливостей методу 

правового регулювання означеної наукової проблеми. 

Поняття правового регулювання природних прав людини в умовах 

становлення правової державності розкриває свій зміст в межах трьох 

основних аспектів:  

а) як один з видів загального соціального регулювання, що має на меті 

організацію відносин між людьми, людиною і державою на рівні суспільних 

відносин та забезпечення розвитку суспільства за допомогою юридичних 

методів впливу на людину; 
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б) як специфічний вид діяльності держави, яка за допомогою системи 

правових засобів реалізує та юридично гарантує упорядкування природних 

прав людини, здійснюючи цілеспрямований вплив на означені відносини, що 

потребують свого регулювання; 

в) як трансформація системи правового регулювання сучасної України, 

що пов’язується з необхідністю удосконалення окремих елементів та стадій 

правового регулювання, а також розвитком складу механізму правового 

регулювання відносин у сфері регулювання природних прав людини. 

Досліджуючи проблему правового регулювання природних прав людини 

як вихідний пункт та об'єднуючий елемент характеристики права у дії, у 

процесі реалізації його потенціалу в процесі регулювання природних прав 

людини у суспільстві, необхідно визначити розуміння поняття правового 

регулювання як фундаментальної правової категорії.  

Аналіз юридичної літератури з проблем взаємозв’язку правового 

регулювання і соціуму дозволяє вважати особливо слушною думку про 

специфіку правового регулювання як виду соціального регулювання, яка 

полягає у  застосуванні норм права, інших юридичних засобів для пливу на 

суспільні відносини  з метою їх упорядкування і прогресивного розвитку        

[125, c. 242]. У юридичній літературі наголошується на тому, що поняття 

правового регулювання є однією з центральних категорій. Однак питання про 

визначення поняття правового регулювання досі не знайшло свого 

однозначного вирішення. Так, С.С. Алексєєв зазначає, що правове 

регулювання – це здійснюваний за допомогою системи правових засобів 

(юридичних норм, правовідносин, юридичних приписів та ін.) 

результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини з 

метою їхнього впорядкування, охорони та розвитку відповідно до суспільних 

потреб [126, c. 210]. Для А.Т. Комзюка, правове регулювання – це специфічний 

вплив, який здійснюється правом як особливим нормативним інституційним 

регулятором, має цілеспрямований, організаційний, результативний характер 

і здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, що реально виражають 

саму матерію права як нормативного інституту утворення – регулятора [127, 



101 

с. 47] Існує позиція, відповідно до якої правове регулювання – це особливий 

формалізований метод державної регламентації дій суб`єктів права [128, с. 60]. 

Найбільш комплексно до проблеми особливостей визначення поняття 

правового регулювання відповідно до існуючих концептуальних підходів, на 

нашу думку, підійшла І.М. Шопіна, яка, виокремлює такі, зокрема, підходи до 

поняття правового регулювання: діяльнісний; телеологічний; комунікативний;  

феноменологічний; ототожнення правового регулювання з правовим впливом; 

ототожнення правового регулювання з процесом; ототожнення правового 

регулювання з методом [129] Виокремлення найбільш загальних особливостей 

кожного із зазначених підходів дало змогу дослідниці дійти висновку про 

доцільність розгляду правового регулювання у аспектах:  

- інструментальному – як частину (елемент) правового впливу держави на 

суспільні відносини за допомогою специфічних правових засобів з метою їх 

упорядкування, закріплення, охорони і розвитку; 

- інституційному – як процес, наслідком якого є здійснення правового 

впливу держави на суспільні відносини; 

-  діяльнісному – як діяльність держави, її органів, посадових осіб  та 

уповноважених громадських організацій щодо встановлення обов’язкових для 

виконання юридичних норм,  їх реалізації  та застосування державного 

примусу до правопорушників;  

- нормативно-юридичному – як здійснюване за допомогою спеціальних 

юридичних засобів упорядкування суспільних відносин, що включає їх 

юридичне закріплення, охорону та відновлення у випадку порушення;  

- з позиції теорії позитивного права – як нормативно-організаційний 

вплив на суспільні відносини, що здійснюється як за допомогою спеціальних 

правових засобів, так і іншими правовими явищами.  

Маючи на меті здійснення комплексного погляду на поняття правового 

регулювання,  враховуючи відсутність належних напрацювань з даного 

питання, вважаємо за можливе у даній роботі застосовувати нормативно-

юридичний підхід, відповідно до якого правове регулювання – це 

здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив 
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на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і 

розвитку [122, с. 130]. Так само, як і у випадку з визначенням поняття 

правового регулювання, у наукових колах відсутня одностайність думок у 

питаннях основних ознак, видів, структури правового регулювання та 

складових його механізму. Не маючи можливості дослідити у межах статті усі 

зазначені аспекти, звернемо увагу на одну із праць авторитетного дослідника  

правого регулювання – С.В. Бобровник, зокрема, висновки,  де у 

концентрованому вигляді сформульовано відповіді на більшість із зазначених 

питань: правове регулювання має визначений предмет, тобто сферу відносин, 

які усвідомлюються суб’єктами і мають для них і суспільства важливе 

значення; здійснюється  нормативно закріпленими способами, які 

характеризують як активне, так і пасивне право суб`єкта (дозволи), пасивний 

обв’язок вчиняти правомірні дії в інтересах уповноваженої сторони 

(зобов’язання); забезпечується певними методами, що координують дії 

учасників суспільних відносин, характеризуючи їх рівне становище у сфері 

права, або визначають їх субординаційну підлеглість у процесі використання 

прав і вдосконалення обов’язків; стосується діяльності визначених суб’єктів, 

якими можуть бути фізичні, посадові, юридичні особи, органи держави та 

держава в цілому; визначає межі державно-правового втручання у суспільні 

відносини; має цілеспрямований, організаційний та упорядкований характер; 

здійснюється за допомогою системи правових засобів, які в сукупності 

визначаються як механізм правового регулювання [131, c.497-498]. 

Основні підходи до проблеми правового регулювання можливо умовно 

поділити на дві великі групи. Перша велика група науковців розуміє правове 

регулювання як державний вплив. До них належать С.В. Бобровник,  

Ф.Н. Фаткулліна, О.В. Петришин, Ю.С. Шемшученко. 

 С.В. Бобровник визначає правове регулювання як один з основних 

засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування 

у інтересах людини, суспільства і держави, що є різновидом соціального 

регулювання. Вчена обґрунтовує, що правове регулювання в Україні 

забезпечується системою державних органів законодавчої, виконавчої і 
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судової гілок влади, прокуратурою та іншими контролюючими органами 

влади, зумовлено рівнем правосвідомості й правової культури громадян [132, 

с. 327]. 

Ф.Н. Фаткуллін під правовим регулюванням розуміє специфічну 

діяльність держави, її органів і уповноважених на те громадських організацій 

щодо впорядкування суспільних відносин шляхом встановлення правових 

норм у необхідних випадках шляхом винесення індивідуальних рішень у 

відповідності до цих норм щодо персональних учасників цих відносин [133, с. 

218].  

О.В. Петришин доводить, що правове регулювання здійснюється через 

складну взаємодію багатьох правових явищ: правотворчості, правових норм та 

актів їх застосування, правовідносин, правосвідомості, правової культури та 

ін. Вчений доводить, що у здатності забезпечувати ефективне юридичне 

регулювання суспільних відносин полягає головне призначення як кожного 

окремого із названих правових феноменів, так і утворюваної ними у їх єдності 

правової системи суспільства [44, с. 287]. Правове регулювання вчений 

визначає як здійснюваний за допомогою юридичних засобів процес 

упорядкування суспільних відносин з метою забезпечення певної сукупності 

соціальних інтересів, які вимагають правового гарантування [44, с. 289]. 

Інша група дослідників, серед яких О.А. Лукашова, М.Ф. Орзіх, Л.С. Явич 

та інші, визначаючи правове регулювання, акцентують увагу на юридичному 

впливові не на суспільні відносини у цілому, а на суб'єктів цих відносин. Вчені 

обґрунтовують, що правове регулювання, перш за все, зосереджується на 

особистісному аспекті суспільних відносин. Під правовим регулюванням О.А. 

Лукашова розуміє різні форми юридичного впливу держави на поведінку 

суб'єктів суспільних відносин [50, с. 198]. Л.С. Явич формулює правове 

регулювання як визначення меж вольової поведінки людей, підпорядкування 

волі суб'єкта нормам права[134, с. 100 ].  

Вагомою є думка вчених С.В. Боботова, Г.К Варданянца, В.П. 

Казимирчука, Ю.І. Новика, які вважають правове регулювання різновидом 

соціального управління. Г.К. Варданянц вважає, що правове регулювання є 
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різновидом соціального регулювання, що характеризується стабілізуючим 

впливом на соціальну систему, у той же час, правове регулювання є 

різновидом соціального управління, заснованого на правовій формалізації 

соціальних інтеграцій [135, с. 76]. На думку Ю.І. Новик, правове регулювання 

- це функціональна система упорядкування соціальної поведінки і взаємодії 

людей і опосередкованого цілеспрямованого впливу на суспільні відносини 

[136, с. 115].  

Зазначені формулювання інтегрують предмет правового регулювання як 

механізм упорядкування соціальної поведінки, з одного боку, і засіб впливу на 

ці відносини, - з іншого. Але, на нашу думку, означені формулювання 

упускають власне правовий аспект функціональної системи упорядкування 

соціальної поведінки, яка не обов'язково повинна бути правовою, вона може 

бути і економічною, і релігійною, і педагогічною та ін. Ми вважаємо, що 

означені визначення не враховують того, що правова система є залежною і від 

інших сфер життя людини, і не повинна розглядатися лише з суто 

функціональних позицій. На нашу думку, правoве регулювання – це прoцес, 

що триває у часі та містить дві стaдії: реглaментацію суспільних віднoсин, що 

регулюються за допомогою права або інших соціальних норм і дію юридичних 

нoрм як втілення права у життя, в реальну поведінку людини. 

Вагомим у юридичній літературі є погляд Ю.С. Решетова, який, 

спираючись на системну методологію, визначає правове регулювання як 

явище складне, багатогранне, що: 

 по-перше, взаємодіє з усіма основними сферами життя суспільства; 

 по-друге, є частиною системи соціального регулювання; 

 по-третє, є невід’ємним від таких складних суспільними явищ як 

поведінка людей, суспільні відносини, соціальне управління; 

 по-четверте, є невід'ємною частиною правової системи суспільства, що 

взаємодіє з різноманітними юридичними явищами, у тому числі, і зближенням 

внутрішньодержавного і міжнародного правового регулювання; 

 по-п'яте, правове регулювання є досить складним системним утворенням 

[137, с. 25]. 
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Крім того, у науковій літературі категорія «правове регулювання» 

доcліджується вченими в різних аспектах. З точки зору телeології це 

цілeспрямований тeкстуальний (інформаційно-ціннісний) правовий вплив на 

суб’єктів права. З позиції фeноменології (А. Рaйнах, А. Шюц) правовe 

регулювання починається з eлементарного aкту eкстерналізації – прояву 

aктивності людини як такої, внaслідок чого відбуваються зміни в 

нaвколишньому сeрeдовищі, а зовнiшня aктивність вiдображається y пeвній 

формі. Ю.О. Козенко розглядає означене поняття у фeноменологiчному 

розумінні та обґрунтoвує його сутнiсть через діяльність формальнoї та 

неформальної eліти та нарoдних мас [138, с. 283]. У функціональному значенні 

Козлов В.А розуміє правове регулювання як орієнтування поведінки суб’єктів 

права на нормативні приписи [139, с. 88]. М. Вебер, А.В. Поляков, які є 

прихильниками кoмунікативнoго підхoду у праві, трактують правове 

регулювання як склaдний і багатoфактoрний процес упорядкувaння 

інформаційнoго oбміну, здійснюваний учaсниками правoвої комунікaції [140, 

с. 64]. 

Т.І Тарахоніч визначає означенный феномен як здійснюваний державою 

за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування, охорони, закріплення й розвитку, а також вплив на 

поведінку та свідомість громадян шляхом проголошення їх прав та обов’язків 

[141, с. 78]. 

На думку В.С. Смородинського правове регулювання є засобом 

впорядкування суспільних відносин за допомогою таких юридичних 

інституцій, як норми права, нормативно-правові аспекти, акти застосування 

права, акти право реалізації [142, с. 516]. 

Н.М. Оніщенко, обґрунтовуючи бачення категорії правове регулювання, 

акцентує увагу на суб’єктивному її аспекту, зазначаючи на спеціальній дії 

права, яка здійснюється через суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів права, 

що виступають суб’єктами конкретних правовідносин [143, с. 14]. Натомість 

А.М. Денисова, визначаючи співвідношення правового регулювання та 

правового впливу, характеризує правове регулювання як особлвий 



106 

формалізований метод державної регламентації дій суб’єктів права, що 

втілюється шляхом регламентації дій учасників суспільних відносин та 

визначення їх юридичного положення [144, с. 38]. 

Отже, у наукових джерелах правове регулювання покладається як складна 

та багатогранна, загальнотеоретична та міжгалузeва категорія, у основу якої 

вбачається eтимологія поняття «рeгулювання», що являє собою 

цілеспрямований кeруючий вплив, oрієнтoваний на підтримку рівноваги у 

пeвному об'єкті, що піддається впливу і на його розвиток шляхом ввeдення 

таких рeгуляторів як норми, правила, цілі та інше. Означене поняття 

перeдбачає створeння певних правових обмeжень, що відображаються у 

створенні юридичних норм з метою окрeслення мeж правового поля для різнoї 

діяльності і взаємoвідносин між суб'єктами права. У відповідності до 

окреслених позицій науковців, регулювання є рeгламентованим, спрямoваним 

на упoрядкування впливом.  

Таким чином, правове регулювання надає можливість виявити особливі 

дії права на певному етапі історичного розвитку держави, розкрити єдність і 

протиріччя між правовими явищами і одночасно визначити місце кожного з 

них у механізмі правового регулювання. Своїм змістoм вoно виражає 

правoвий вплив на суспільні відносини через систeму юридичних засoбів, 

способів, форм та мeтодів з метoю приведення їх у відповідність до потреб 

суспільства, забезпечення у ньому порядку та стaбільності [145, с. 167]. 

 Розуміння поняття правового регулювання як універсальної категорії 

надає нам можливість сформулювати поняття «правове регулювання 

природних прав людини» як форму реалізації функцій права, що 

відобрaжаються у стaдійному цілеспрямованому спeціально-юридичнoму 

впливові на значущі для держави і суспільства віднoсини, пов’язані із 

невід’ємними природними прaвами людини, якому притамaнні особливі 

метoди і спoсоби, здійснювані за допoмогою системи правових засобів і 

спрямoвані на досягнення захисту природних прав людини. 

Правове регулювання природних прав людини має невід’ємні 

властивості, наділені діалектичним протиріччям між соціальними і 
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юридичними цілями правового регулювання. До таких властивостей 

належать:  

1) правове регулювання прирoдних прав людини є фундаментальним 

видом соціального регулювання, метою якого є досягнення сoціальних 

результатів у сфері захисту природних прав людини; 

2) правoве регулювання природних прав людини є спеціально-юридичним 

впливом, однією з фoрм реалiзації функцій права у сфері природних прав 

людини, що здійснюється за допомогою правових засобів; 

3) правoве регулювання природних прав людини характеризується 

наявністю правової мети, закріпленої у нoрмативно-правових актах, що 

регулюють невід’ємнi права людини; 

4) предметoм правового регулювання природних прав людини є важливі 

для держави і суспільства віднoсини, пов’язані з людинoю, її життям, 

гiдністю, незалежністю, волевиявленням;  

5) правове регулювання природних прав людини здійснюється за 

допомогою особливих методів і способів; 

6) прoцес правового регулювання має стадiйний характер, що складається 

із трьох стадiй, серед яких можливо виокремити: 

 стадiю регламентацiї відносин, пoв’язаних із природою людини та її 

невід’ємними правами; 

 стадiю індивідуалiзації та деталiзації норм права, що стосуються 

природних прав людини; 

 в) стадiю реалізації природних прав кожної людини . 

Сутність правового регулювання природних прав людини можливо 

досліджувати за допомогою діалектики філософських категорій 

«можливість», «дійсність» та «влив» у праві. Категорії «можливість» та 

«дійсність» є співвідносними категоріями, що характеризують два головні 

етапи у розвитку об’єкта – правового регулювання природних прав людини. 

Перший етап — становлення або заснування означеного об’єкта; другий — 

об'єктивно існуючий об’єкт як сукупність усіх реалізованих можливостей. 
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Отже, категорії «можливості» та «дійсності» є об'єктивні та діалектично єдині. 

Можливість з часом стає дійсністю, а дійсність можливістю. Так, правове 

регулювання природних прав людини завжди має можливість бути загально-

соціальною цінністю, яка регулюється соціально-правовими норми в державі. 

Філософська наука обґрунтовує ідею про те, що кожна можливість містить у 

собі момент дійсності, а дійсність — можливості [146, с. 162]. Отже, згідно з 

діалектикою, означений об'єкт необхідно вивчати у його взаємозв'язку з 

іншими, більш широкими об'єктами – «правове регулювання» та «правове 

регулювання прав людини», враховуючи такі умови як одиничні і загальні, 

необхідні і випадкові, причино-наслідкові та інше. Основними умовами є 

зв'язок явищ, що дають простір, сприяють дії тих сил, що перебувають 

всередині процесу правового регулювання природних прав людини, а саме 

визнання людини та її невід’ємних прав ціннісним орієнтиром у забезпеченні 

правового регулювання.  

Категорія «дійсність» у праві пов'язана із закономірністю й ґрунтується 

на ній, що переходить до впливу у праві. Як тільки закон перестає діяти, 

дійсність втрачає свою необхідність, своє право на існування, свою 

«розумність» та замінюється новою дійсністю [146, с. 177]. 

Таким чином, сутність правового регулювання природних прав людини 

полягає у ефективності правових норм, що регулюють означені 

правовідносини, оскільки  основним правовим засобом, за допомогою якого 

здійснюється спеціально-юридичний вплив на найважливіші для держави і 

суспільства суспільні відносини, пов’язані з невід’ємними права людини, є 

саме норми права.  

Сутнісні характеристики регулювання природних прав людини пов’язані 

із визначенням меж та предмету єдиного універсального механізму правового 

регулювання природних прав людини, що містить у собі  єдину систему 

міжнародних і внутрішньодержавних  засобів і методів регулювання. 

Межі правового регулювання природних прав людини є певними 

факторами, що окреслюють сферу правового регулювання природних прав 

людини, яка, у свою чергу, є змінною та непостійною. Сфера правового 
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регулювання природних прав людини розширюється у зв’язку із формуванням 

відносин через використання невід’ємного права людиною у тій чи іншій сфері 

суспільних відносин. Правильне визначення сфери і меж правового 

регулювання необхідне для того, щоб виключити використання юридичних 

інструментів у сферах взаємодії людей, які потребують інших засобів 

соціального регулювання.  

Отже, сфера правового регулювання природних прав людини — це 

сукупність соціальних-культурних, економічних, політичних відносин, яку 

необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів. Сфера 

правового регулювання природних прав людини містить наступні ознаки:  

1) відображають невід’ємні права людини у суспільстві та державі;  

2) невід’ємні права людини не обмежують права іншої людини;  

3) ці відносини будуються на підставі згоди щодо виконання правил 

недоторканності невід’ємних прав людини;  

4) ці відносини вимагають правил, обов'язковість яких гарантується 

силою держави. 

Сутність сфери правового регулювання природних прав людини полягає 

у його предметі - відносинах, що пов’язані із людинoю, її життям, гiдністю, 

незалежністю, волевиявленням та на які націлено правове регулювання. 

У наукових джерелах існує дві протилежні точки зору щодо предмета 

правового регулювання природних прав людини. Науковці-прихильники 

однієї точки зору вважають, що предмет правового регулювання  природних 

прав людини – це суспiльні відносини, пов’язані із людинoю, її життям, 

гiдністю, незалежністю, волевиявленням [137, с. 27]. Прихильники іншої 

точки зору вважають, що предметом правового регулювання природних прав 

людини є поведінка суб'єктів, регулювання яких здiйснюється за допомогою 

правил, спеціально створених для цих цілей законодавцем [139, с. 87].  

Аналіз предмета правового регулювання природних прав людини надає 

можливiсть визначити ступінь впливу держави через нoрми права на  

відносини, що пов’язані із людинoю, її життям, гiднiстю, незалежністю, 

волевиявленням. У разі, якщо означені відносини не потребують правoвого 
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регулювання, але фактично регулюються правом, ми можемо констатувати, 

що держава занадтo втручається у приватні вiдносини людини, не залишаючи 

особистості права на саморегуляцію. І навпаки, до безладдя у суспiльстві 

призводять ситуації, коли віднoсини, що пов’язані із людиною, її життям, 

незалежнiстю та гідністю, потребують правового регулювання у силу 

соціальної значущості на певному етапі, але не отримують останнього. Отже, 

якщо у прoцесі правoтворчості не створюється нoрма для регулювання 

відносини, що пов’язані із людинoю, її життям, гiдністю, незалежністю, 

волевиявленням, а саме тих відносин, що об’єктивно потребують 

регулювання, у зв’язку із їх правовою природою, ми можемо констатувати 

іншу правову категорію – прoгалину у правi як відсутність нoрми права, що 

повинна бути у системі права з тoчки зору принципів та оцінок самого права,  

але  яка відсутня.  

Таким чином, предмет правового регулювання природних прав людини 

надає можливість визначити внутрiшній взаємoзв’язок між різними правoвими 

явищами, що пов’язані із людиною, її життям, волевиявленням та гідністю.  

Регулювання природних прав людини здійснюється певним способом 

(або їх сукупністю), який називається методом правового регулювання [147, с. 

435]. Проблема методу правового регулювання займає у юридичній науці одне 

з центральних місць. У літературі існує наукова дискусія щодо визначення цієї 

категорії, оскільки саме поняття «метод регулювання» містить різний зміст і 

науковці-прихильники цього критерію не тільки по-різному розуміють 

категорію «метод регулювання», а й неясно уявляють собі, що відноситься до 

методу регулювання, а що - до предмету [148, с. 300]. Спірним у юридичній 

літературі залишається питання змісту категорії «правове регулювання 

природних прав людини», з точки зору початку цього процесу і кінцевого 

моменту. Одні вчені вважають відносини врегульованими з моменту 

прийняття правової норми, інші - з настання юридичного факту, 

передбаченого прийнятою нормою [101, с. 304]. 

На думку М.Д. Шаргородського, метод правового регулювання 

природних прав людини є інструментом в руках держави, за допомогою якого 
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держава переконує, примушує і заохочує людину [149, с. 104]. О.С. Іоффе 

розуміє метод правового регулювання як специфічний спосіб, за допомогою 

якого держава на основі сукупності юридичних норм забезпечує потрібну їй 

поведінку людини як учасника правовідносин [150, с. 14]. В.М. Горшеньов 

обґрунтовує ідею використання в якості організаційних засобів (знарядь) 

влади державного управління системи органів і посадових осіб, а у якості 

основних методів здійснення влади використання таких методів  як 

переконання, заохочення і примус [151, 114].  

Інша група учених заперечує жорсткий зв'язок між методами правового 

регулювання і державою  і таким чином прагне перенести акцент до його 

розуміння на специфіку саме юридичної форми впливу на природні права 

людини. С.С. Алексєєв вважає, що метод правового регулювання - це прийоми 

юридичного впливу, їх поєднання, що характеризує використання у цій галузі 

суспільних відносин того чи іншого комплексу юридичних засобів впливу 

[152, с. 98]. Серед цих методів науковець називає методи імперативного і 

диспозитивного регулювання, які вчений поділяє на галузеві методи 

регулювання. По відношенню до них, на думку С.С. Алексєєва, держава 

виконує роль гаранта стабільності їх функціонування [152, с. 99]. 

Отже, спектр методу правового регулювання як підходу до впорядкування 

певної сфери суспільних відносин, що зумовлює використання того чи іншого 

специфічного комплексу юридичних засобів, охоплює майже всі ланки 

системи правового регулювання - від вказівки на приналежність сутності 

методу до нормативної форми буття права та до її розуміння як регулятора, що 

реалізується у конкретній правомірній поведінці людини як суб’єкта 

правовідносин.  

Враховуючи зазначене, ми можемо визначити, що генералізуюча риса 

методу правового регулювання природних прав людини пов'язана із загальним 

юридичним становищем людини як суб'єкта права. Специфіка методу 

правового регулювання природних прав людини, на нашу думку, полягає у 

загальному юридичному становищі людини - правовому становищі суб'єкта 

права. 
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На нашу думку, мeтод правового регулювання природних прав людини цe 

прийоми впливу права, що:  

по-перше, уoсоблюють найбільш стійке і закoномірне, 

по-друге, відображають специфіку упoрядкованoго, цілеспрямoваного і 

забeзпечeного дeржавним примусoм способу правового рeгулювання 

природних прав людини. 

Метод правового регулювання природних прав людини, як і предмет 

правового регулювання природних прав людини, є динамічним. У міру 

зміцнення економіки, стабілізації державних структур і громадського порядку, 

розвитку демократії жорсткі методи правового регулювання природних прав 

людини поступаються місцем більш ліберальним. До методу правового 

регулювання природних прав людини належать три фактори:  

1) правове становище людини як суб’єкта права;  

2) характер норм права, що регулюють природні права людини; 

 3) порядок встановлення прав і обов'язків людини як суб'єкта 

правовідносин. 

Метод правового регулювання природних прав людини залежить від 

мети та задач, які ставить перед собою держава, приймаючи певні норми права, 

що регулюють правовідносини, пов’язані із захистом природних прав людини. 

Наукові джерела мають загальний поділ методів правового регулювання 

природних прав людини на імперативні та диспозитивні. Iмперативний метoд 

правового регулювання природних прав людини являє собою сукупність 

прийомів та способів заснованих на началах субординації суб’єктів, а саме 

людина має підкоритися обов'язковій або забороняючiй нормі права 

(обов’язок утриматися від певної поведінки). Цей владнo-aвторитарний 

(директивний) метод прaвового регулювання природних прaв людини 

охoроняє природнi права людини від пoсягань з боку держави, суспiльства та 

кожної кoнкретної людини через заборони, обoв'язки та покaрання. 

Диспoзитивний метoд правового регулювання прирoдних прав людини 

полягає у мoжливості людини як суб’єкта  права самoстійно упорядкoвувати 

(регулювати) свoї вiдносини, дiяти на власний розсуд: вступати в 
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правовiдносини чи нi, визначати їх зміст, визначати свoї права та викoнувати 

власні обoв’язки. Оскільки, цей метод правового регулювання природних прав 

людини побудований на засадах автономії та юридичної рівності людей, він 

припускає дозволяння. Диспозитивність як метод правового регулювання 

природних прав людини прямо не визначений та не сформульований  у нормах 

права, але його застосування для врегулювання відносин, що пов’язані із 

людиною її життям, гідністю, незалежністю та волевиявленням випливає із 

змісту норми права.  

Правове регулювання природних прав людини характеризується 

особливими вимірами його розуміння та оцінки як потенційної, так і реальної 

ефективності здійснюваного регулювання у сфері розв'язання соціальних 

протиріч щодо невід’ємних природних прав людини.  

Правове регулювання як вид соціального регулювання у забезпеченні 

природних прав людини наділене наступними вимірами: 

1)  оцінка текстуального змісту норми права забезпечує можливість 

визначення: 

а) істинності норми права;  

б) ступінь врахування правостворюючих інтересів кожної людини. 

Означений вимір правового регулювання природних прав людини містить 

ознаку дoдержaння методики прийняття зaкону  як і будь-якого іншого норма-

тивно-правoвого акта, вимог так званого «лaнцюга ефективностi», а саме: 

потребі й соцiальному інтересу в тaкому зaконі; цiлям, якi дoсягатимуться з 

допомогoю зaкону; достaтності засобiв, якими запровaджується закон  з тoчки 

зору iстинності нoрми зaкону; 

2) оцінка результатів реалізації правового акту визначає: 

а) ступінь задоволення потреб людини;  

б) ступінь досягнення соціально корисної мети правового регулювання. 

Таким чином, саме ступінь задоволення потреб людини як оцінкa 

результатiв реалізації правoвого акту залежить від певних об'єктивних і 

суб'єктивних умов, які можуть бути віднесені як до самого права, так і до 

сфери його реалізації. Природні права людини регулюються нормами, що  
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створюються і діють в реальній сукупності суспільних відносин, на основі 

існуючого суспільного буття і суспільної свідомості. Характер взаємозв'язку 

правової норми, що регулює природні права людини, з різними сторонами 

суспільного життя і визначає ті умови, які зрештою і забезпечують 

ефективність її дії; 

   3) потенційна юридична ефективність правового регулювання 

природних прав людини:  

    а) техніко-юридична якість правового акту, що регулює права людини; 

    б) можливість втілення правового акту у соціально-правове життя 

людини. 

Oтже, потенційна юридична ефективність правового регулювання 

природних прав людини як oрганізаційні умови ефективності виявляються в 

процесі функцiонування системи правотвoрчих, правoзастосовчих і 

правoохоронних органів. Вiд тoго, нaскільки досконaлою є дiяльність цих 

органів, зaлежить якiсть прийнятих законів та інших правових актів, а також 

рiвень прaктики їх застосування та інших форм реалiзації, в тому числі ступінь 

дотримання гарантій суб'єктивних прав і законних iнтересів громадян, 

закрiплених у правових нормах. Дія правoвої норми не може розглядaтись у 

відриві від тих мехaнізмів, які її ствoрюють, а потiм і реалізують у дійсності;  

         4) реальна юридична ефективність правового регулювання природних 

прав людини з позицій оцінки результатів реалізації правових актів. Це:  

а) ступінь досягнення юридичної мети;  

б) стан законності. 

Інакше кажучи, мета є критерієм ефективностi норми права, а стрoки 

досягнення мети, засоби тощо є покaзниками для вимiрювання цього. 

Зазначена класифікація вимірів правового регулювання може 

виконувати роль фундаменту спільно із застосуванням методів дослідження 

ефективності правового регулювання для визначення стратегії формулювання 

текстуального змісту відповідних нормативних приписів, що регулюють 

природні права людини, підкріплених оптимальним механізмом реалізації, а 
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також побудова загальної концепції вдосконалення законодавства у сфері 

природних прав людини. 

Зміцнення соціальної обумовленості природних прав людини як 

передумови їх правового регулювання передбачає переклад суспільних 

відносин у правову реальність. Цей процес здійснюється шляхом абстрактних 

операцій - виокремлення у реальних суспільних відносинах найбільш 

оптимальної форми функціонування соціальних явищ і процесів, що 

відповідає потребам більшості членів суспільства і подальшого закріплення її 

у нормативному приписі. Термін «природні права людини» досить часто 

зустрічається у діючих нормативно- правових актах. Українське 

законодавство містить ряд нормативно-правових актів, які у цілому 

присвячені питанням прав людини, що відображено у назвах законів, 

підзаконних нормативних актів. У системі вітчизняного законодавства сфера 

законодавства про правове регулювання та природні прав людини (їх захист) 

як самостійна галузь не відокремлюється. Тому цю сферу, на наш погляд, 

можливо визначити лише емпірично, шляхом дослідження багатьох 

нормативно-правових актів, у зв’язку із чим величезний масив чинного 

законодавства, що підлягає дослідженню, являє собою не просто «збори» 

безлічі норм, а вкладається у певну систему. Координувати та спрямовувати 

роль у цій системі відводиться класифікатору правових актів, затвердженому 

Наказом Міністерства юстиції від 02.06.2004 N 43/5 «Про затвердження 

Класифікатора галузей законодавства України». Метою цього класифікатора є 

підвищення ефективності правового регулювання та формування правової 

політики України, вдосконалення обліку законодавства. Отже, зазначений 

нормативно-правовий документ покликаний здійснювати ідентифікацію 

правових актів стосовно до різних галузей законодавства  та який виокремлює 

природні права людини у дві окремі галузі:  

- 010.130.000 - «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина»; 

- 370 030 028 «Про забезпечення прав людини» [153, c.7]. 

Природні права людини є ціннісним орієнтиром, що дозволяє застосувати 

людський вимір до держави, права, закону, громадянського суспільства, 
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оскільки ступінь зрілості і розвинутості зазначеної правової категорії, у першу 

чергу, залежить від визнання людини, її місця та ролі у суспільстві та державі, 

її прав та від обсягу та ступеню їх реалізації.  

Ф.М. Раянов зазначає, що природні права людини є категорією 

загальнолюдською, яка формується завдяки узагальненню різних уявлень про 

те, якими правами людина як суб'єкт загальнолюдських відносин повинна 

володіти. Категорія «природні права людини» формувалася як 

загальнолюдський критерій оцінки правової системи конкретних держав. 

Права людини спираються на загальнолюдські цінності, на досягнення більш 

передових, цивілізованих держав у сфері їх взаємовідносин з особистістю 

[154, с. 89]. Крім того, природні права людини - це спосіб відображення, 

закріплення та затвердження певних сутнісних сил людини у суспільстві; це 

спосіб розвитку, удосконалення та реалізації тих її можливостей і здібностей, 

якими вона володіє; це відображення того, як суспільство ставиться до людини 

як людство відноситься до самого себе, як людський рід ідентифікує себе, а, 

отже, і саму людину [154, с. 93]. 

Таким чином, правове регулювання природних прав людини   

є процесом упорядкування природних прав люди за допомогою правових 

приписів, що встановлюються державою у нормативно-правових актах. У 

зв'язку з цим упорядкування суспільних відносин розуміється не тільки як 

заздалегідь обдуманий процес керуючого впливу за допомогою правових 

приписів, що виходять від органу влади або управління тобто процес введення 

в суспільство будь-яких правових регуляторів ззовні (законодавче 

регулювання), але, в першу чергу, як соціальну взаємодію членів суспільства 

на основі сформованих в ньому норм права. 

Правове регулювання у забезпеченні природних прав людини є 

заздалегідь осмисленим наміром держави забезпечити вплив на суспільство за 

допомогою прийняття нормативних актів, створення умов для реалізації та 

захисту людиною своїх невід’ємних прав. На нашу думку, процес правового 

регулювання природних прав людини виявляється у трьох основних значеннях:  
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1) процес пошуку і формулювання певних правил, що визначають, 

регулюють та захищають людину та її природні права  у суспільстві як норми 

права;  

2) безпосередньо законотворчий процес, а саме  закріплення цих норм 

права у нормативно-правових актах, а також визначення та закріплення 

відповідних заходів юридичної відповідальності за їх порушення;  

3) процес створення особливих правил організації, що визначають 

структуру, мету та функції самого державного апарату, всієї системи 

(структури) організації суспільства в межах державного управління, що 

сприяють необхідності прийняття зазначених нормативно-правових актів. 

На нашу думку, сутність правового регулювання природних прав людини 

виявляється у забезпеченні наявності і здійснення людиною її невід’ємного 

права на рівні державного регулювання та забезпеченні, а також у 

закономірностях формування і покладення на державу юридичних обов'язків 

щодо додержання, не порушення та захисту цих прав.  
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Підрозділ 2.2. Загальне та індивідуальне правове регулювання у 

забезпеченні природних прав людини 

 

Правове регулювання природних прав людини полягає  у 

цілеспрямованих діях, у яких неможлива пасивна юридично-значуща 

поведінка, бездіяльність, вважає Ю.С. Решетов. Діяльність, яка належить до 

механізму правового регулювання, на думку вченого, відрізняється 

спеціальною юридичною спрямованістю, яку не можливо правильно 

зрозуміти без урахування відповідних правових засобів - норм права, правових 

відносин, нормативних та індивідуальних юридичних актів. І всі вони 

відіграють власну, важливу роль  як у системі правового регулювання 

природних прав людини взагалі, так і у визначенні загального та 

індивідуального правового регулювання у забезпеченні зазначеної правової 

проблеми [155, с. 47]. На різних етапах розвитку суспільства виокремлення 

видів правового регулювання було неоднозначним. Залежно від політичних, 

економічних і соціальних особливостей країни, а також специфіки 

упорядкування такої важливої сфери як права людини на першому місці у 

наукових джерелах посідає поділ на загальне (нормативне) на індивідуальне 

(казуальне) правове регулювання, який, тим самим, задає певної 

спрямованості регулятивному механізму правового регулювання. Означений 

поділ правового регулювання на загальне та індивідуальне здійснює 

необхідний і достатньо ефективний управлінський вплив на природні права 

людини.  

Дослідження проблеми ролі загального та індивідуального правового 

регулювання у забезпеченні природних прав людини в умовах сучасного 

суспільства набуває нового характеру. Визнання науковцями пріоритетності 

природних прав людини дозволяє на якісно новому рівні усвідомити процес 

регулювання означеного наукового питання. Найбільший інтерес до такого 

поділу правового регулювання виявлено у працях таких вчених як С.С. 

Алексєєв, С.В. Бобровник, Г.В. Мальцев, В.В. Мухін, B.C. Нерсесянц, О.Ф. 

Скакун, Т.І. Тарахонич, Ю.А. Тихомиров. 
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Метою цього підрозділу є теоретичне обґрунтування поняття загального 

та індивідуального правового регулювання як самостійних видів правового 

забезпечення природних прав людини. У межах означеної мети основним 

дослідницьким завданням цього підрозділу є необхідність: а) сформулювати 

поняття загального та індивідуального правового регулювання природних 

прав людини, проаналізувати їх характерні риси; б) дослідити аспекти 

взаємодії нормативного та індивідуального правового регулювання 

природних прав людини; в) визначити предмет і межі нормативного та 

індивідуального правового регулювання природних прав людини. 

Проблема правового регулювання природних прав людини є поза-

територіальною та позанаціональною проблемою, визнання та реалізація якої 

є не лише внутрішньою справою кожної конкретної держави, а і є об'єктом 

міжнародного інтересу та регулювання. Важливість правового регулювання 

природних прав людини нерозривно пов’язана із його доцільністю. 

Історичний досвід засвідчує, що надмірна правова заорганізованість поведінки 

людей призводить до негативних наслідків, адже природні права людини є 

моральною основою, фундаментом будь-якого суспільства і держави, а 

пріоритет забезпечення природних прав людини загострив проблему 

співвідношення і взаємодії нормативно-правових регуляторів суспільних 

відносин. Властивий легізму підхід переважання і домінування у суспільстві 

правових норм як найбільш значущих, поступився місцем пошуку компромісу 

і визначення ступеня взаємодії і взаємозумовленості всіх норм як умови 

поступового розвитку суспільства. Зміна цінностей, стереотипів поведінки 

людини серед інших факторів призвели до ускладнення механізму правового 

регулювання і контролю. Крім того, процеси демократизації і зародження 

громадянського суспільства зумовили потребу коригування державно-

правового будівництва з урахуванням поліетнічності, багатоконфесійності і 

культурно-історичного досвіду людства [156, с. 176]. 

Одним з головних питань майже всіх демократичних держав є 

визначення правового регулювання природних прав людини на загальному та 

індивідуальному рівнях. Державне «втручання» у невід’ємні прав людини за 
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допомогою права у всіх країнах світу передбачене законами на вищому 

нормативному рівні - конституційному. Але, на нашу думку, необхідно 

вказати на наявність елементів правової протилежності між визначенням 

означених прав та гарантіями природних прав людини. Аналіз цього 

протиріччя у більшості випадків зводиться лише до визнання необхідності 

морально-етичних обмежень. Зазначене протиріччя характерне не лише для 

національних законів, а й є основним для переважної більшості європейських 

країн і навіть для  міжнародного документу, що регулює взаємовідносини між 

державою і людиною в частині гарантій основних прав - «Конвенції про захист 

прав людини і основних свобод» [157, с. 4]. Конфлікт між такими природними 

правами як право на життя (стаття 1) право на повагу до приватного життя 

(стаття 8), право на свободу думки (стаття 9) та свободу поширення інформації 

(стаття 10) закладено не тільки у змісті цих прав, але і в обмежувальних 

положеннях зазначених статей Конвенції, хоча саме обмежувальні положення 

певною мірою повинні сприяти правовому регулюванню конфлікту. Проте 

обмежувальні положення статей 1, 8, 9 і 10 можуть розглядатися у межах 

конкурентного права як відправні моменти з метою пошуку належного 

компромісу  на відміну від проголошеної у 1948 році Генеральною Асамблеєю 

ООН «Загальної декларації прав людини» [42, с. 4], якою гарантії права на 

приватне життя (стаття 12) і права на свободу отримання та поширення 

інформації (стаття 19) не містять жодних обмежувальних положень. 

Важливим критерієм класифікації видів правого регулювання,  з огляду 

на мету даного дослідження, є його поділ відповідно до обсягу суспільних 

відносин на нормативне (загальне) і індивідуальне. У найбільш загальному 

плані нормативне (загальне) правове регулювання – це впорядкування 

поведінки людей за допомогою нормативно-правових актів, розрахованих на 

їх багаторазове використання за наявності передбачених ними обставин  [158, 

с. 65]. Тобто, обсяг суспільних відносин, на які поширюється нормативне 

правове регулювання, є кількісно невизначеним [152, с. 214]. С. Алексєєв, 

характеризуючи механізм правового регулювання, справедливо зазначає, що 

хоча нормативний спосіб регламентації відіграє провідну і визначальну роль, 
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проте у деяких випадках необхідно на підставі правових норм урегулювати 

суспільні відносини в тих або інших межах в індивідуально-визначеному 

порядку [160, c. 38]. 

У підходах щодо видів правового регулювання існують різні погляди 

вчених, які при поділі правового регулювання дотримуються різних точок 

зору. Так, С.В. Бобровник, поділяючи правове регулювання на зазначені види, 

виокремлює такі критерії класифікації, як використання правового 

інструментарію та обсяг суспільних відносин, на які поширюється правове 

регулювання [161, с. 104]. На думку вченої, нормативне правове регулювання 

повинно забезпечувати єдиний порядок та стабільність щодо регулювання 

суспільних відносин за допомогою прийняття нормативно-правових актів, 

розрахованих на багаторазове застосування. Індивідуальне правове 

регулювання, обґрунтовує вчена, базується на нормативному і має 

враховувати конкретну життєву ситуацію чи конкретну особу шляхом 

прийняття актів застосування права [125, с. 107]. 

Дещо по-іншому підходить до вирішення цього питання В.С. Нерсесянц, 

поділяючи правове регулювання на те, що існує у абстрактно-загальній формі, 

яка передбачає, що норма права ще не має конкретизуючого регулятивно-

правового значення стосовно конкретної поведінки конкретної особи у 

конкретних умовах та правове регулювання у гранично-конкретизованій 

формі як конкретизуючій регулятивно-правовій дії норми права щодо 

конкретної поведінки конкретної особи у конкретній ситуації [162, с. 98]. 

М.В. Цвік, розподіляючи правове регулювання на нормативне та 

індивідуальне,  враховує залежність від особливостей формування задіяних у 

цьому процесі юридичних засобів та масштаб, здійснюваного впливу на 

суспільне життя. Вчений розуміє під загальним (нормативним) регулюванням 

те, що реалізується за допомогою норм права, об'єктивованих у формі законів 

та інших нормативно-правових актів, санкціонованих державою звичаїв, 

нормативних правових договорів, правових прецедентів [40, с. 198].  

Правове регулювання природних прав людини полягає у їх 

упорядкуванні, організації та захисті шляхом створення, зміни, доповнення 
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або скасування правових норм, а так само визначення сфери їх дії у просторі, 

у часі, по колу осіб та за юридичною силою [163, с. 88]. Такий вид правового 

регулювання у сучасній науковій літературі називається нормативним 

(загальним), оскільки його здійснюють правотворчі органи, кожен з яких 

приймає нормативно-правове рішення у межах власної компетенції та вводить 

його у дію [163, с. 88]. Саме цей вид правового регулювання мається на увазі 

коли у чинному законодавстві під регулюванням вказують, наприклад, 

«прийняття законів та інших нормативно-правових актів», «встановлення 

законом та прийнятими на його основі нормативно-правовими актами 

режиму», «встановлення законами правил поведінки» тощо.  

Етимологія терміна «нормативне регулювання» передбачає, що це 

регулювання, здійснюване на основі норм, що у перекладі з латинської 

«norma», означає точне розпорядження, зразок. У цьому значенні норма є 

варіаційною моделлю належного, безпосереднім змістом якої є впорядкована 

і відповідним чином дозована інформація про навколишню фактичну або 

передбачувану реальність людини. Таким чином, норма є засобом передачі 

інформації про найбільш доцільну у певних обставинах поведінку. 

Сутність загального правового регулювання полягає у правотворчій 

діяльності, що здійснюється уповноваженими органами влади. Правове 

регулювання природних прав людини у процесі їх нормативного узагальнення 

є не тільки формою, результатом такого узагальнення, а й засобом подальшого 

упорядкування впливу на всю соціальну систему  [156, с. 176]. 

Загальне (нормативне) правове регулювання не слід досліджувати 

буквально як регулювання тільки за допомогою норм права. Правове 

регулювання у цілому і цей вид, зокрема, відбувається за допомогою усього 

комплексу нормативних регулятивних засобів, а не тільки норм права. 

Нормативність, на думку С.С. Алексєєва, необхідно сприймати як якість 

правового регулювання, пов'язану із встановленням загальних стандартів і 

моделей поведінки неперсоніфікованого характеру, що застосовуються до 

невизначеного кола випадків [163, с. 89 ]. 
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Отже, досліджуючи проблему загального правового регулювання 

природних прав людини, необхідно виокремити його головну властивість – 

нормативність.  

Нормативність у реальному житті має певні форми, у яких вона 

об'єктивується у засоби правового регулювання, головне місце серед яких 

займають норми права. Ю.С. Решетов доводить, що нормативність є однією з 

ознак права, де змістом права є веління загального характеру, відображених у 

вигляді державно-владних приписів, а норми права дозволяють впровадити у 

життя людей організованість, впорядкованість, безпеку. Досягнення цього, 

обґрунтовує науковець, здійснюється за допомогою дії права, що пов'язана з 

правовим регулюванням [155, с. 51]. Вчений доводить, що місце правового 

регулювання у механізмі дії права визначається його соціальною роллю, а 

призначення права полягає у регулюванні суспільних відносин. У зв’язку із 

чим, доводить вчений, визначальною функцією права є регулятивна, оскільки 

напрямок впливу права на свідомість і вчинки людей відрізняється від 

інформаційної, виховної та ціннісно-орієнтаційної дії права. Ю.С. Решетов 

трактує правове регулювання у якості спеціально-юридичної складової 

механізму дії права [155, с. 52]. 

Розглядаючи нормативність як визначальну, найбільш загальну 

властивість у складі усього комплексу властивостей цього виду правового 

регулювання, на нашу думку, можливо виокремити наступні її риси: 

а) це властивість, що виявляє зміст і призначення цього виду правового 

регулювання; 

б) у нормативності відображається потреба затвердження у суспільних 

відносинах нормативної основи, пов'язаної із забезпеченням упорядкованості 

життя людини, руху людини у суспільстві до свободи, згоди і компромісу 

людини у суспільному житті, захищеного статусу автономії людини, її прав, у 

тому числі і природних; 

в) нормативне правове регулювання можливо охарактеризувати як 

«систему норм», тобто загальних правил, зразків, моделей поведінки, які 

поширюються на всі випадки, що стосуються природних прав людини і 
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відповідно до яких має будуватися поведінка всіх осіб, які потрапили до 

нормативно регламентованої ситуації;  

г) нормативність як особлива якість має характер загальності та існує у 

формі загальнообов'язковості, що полягає:  

по-перше, у значному (за масштабами і силі дії) регулятивному ту 

демократичному потенціалі, потенціалі гуманізму, що полягає у самому 

феномені норми, характерної для нормативного правового регулювання. 

Головна роль такої норми права полягає у єдності, рівності, принциповій 

однаковості для всіх учасників суспільних відносин. А порядок, що 

передбачається цими нормами, поширюється на рівних умовах на всіх 

учасників суспільних відносин [164, с. 88]. У зв’язку із чим виникає значний 

як регулятивний, так і демократичний та гуманістичний потенціал; 

по-друге, у дозвільній природі норми права, що орієнтується переважно 

на юридичний дозвіл [40, с. 76]. На думку М.В. Цвіка, юридичний дозвіл 

полягає у визнанні за особою суб'єктивного права здійснювати певні 

юридично значущі дії або утриматися від них, вільно обирати варіант власної 

поведінки [40, с. 201]. На думку вченого, юридичний дозвіл є ключовим 

елементом правового регулювання, метою якого є забезпечення соціальної 

свободи та активності людини. Людина обирає один із передбачених дозволом 

варіантів поведінки самостійно, без зовнішнього примусу [40, с. 212]. 

Отже, нормативність правового регулювання має глибокий правовий 

зміст, що засновується на єдиних правових принципах і загальних положеннях. 

Відповідно до них ключовим моментом правового регулювання є 

загальнодозвільна його спрямованість, а у самій юридичній матерії - юридичні 

дозволи, суб'єктивні права. Нормативність, що розглядається у такому, більш 

глибокому розумінні, виявляє одну з головних внутрішніх пружин, один зі 

стрижнів правового регулювання у суспільстві і тому має значення 

закономірності [164, с. 89]. 

На думку Р.О. Халфіної, під нормативністю правового регулювання у 

цілому розуміється щось більш юридично глибоке і більш соціально значуще, 

безпосередньо пов'язане з власною цінністю права. Нормативність у цьому 
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сенсі, на думку науковця, означає, що правове регулювання за допомогою 

загальних правил реалізує потребу суспільства щодо затверджених 

нормативних начал і тому охоплює всі сфери соціального життя, що 

потребують юридичного регулювання [165, с. 88]. 

Основні властивості загального (нормативного) правового регулювання 

природних прав людини полягають у тому, що: 

 по-перше, не потребують індивідуальної регламентації; 

 по-друге, регулятивні цілі цілком досяжні встановленням, зміною, 

доповненням або скасуванням відповідного нормативно-правового акту.  

Це пояснюється тим, що всі можливі і фактичні учасники таких відносин 

знаходяться у рівному юридичному становищі незалежно від їх персональних 

якостей і від тих чи інших життєвих ситуацій і, відповідно, для них 

встановлюються єдині загальні масштаби поведінки, що не підлягають 

індивідуалізації, а саме природні прав людини є невід’ємними для всіх 

учасників суспільних відносин. 

Таким чином, загальне (нормативне) правове регулювання природних 

прав людини полягає у визначенні, упорядкуванні та організації відносин 

щодо забезпечення природних прав людини за допомогою створення, зміни, 

доповнення або скасування правових норм, визначення сфери їх дії у просторі, 

часі та за колом осіб.  

Індивідуальне (казуальне) правове регулювання тривалий час 

розглядається вченими у якості самостійного виду правового регулювання. 

Індивідуальне правове регулювання здійснюється лише у певних випадках, 

коли у межах упорядкування потрібно персоніфіковане рішення 

компетентного органу або особи на основі існуючої норми права [156, с. 178 ]. 

Поняття індивідуального правового регулювання було обґрунтовано  

С.С. Алексєєвим. Науковець уперше у юридичній науці обґрунтував 

положення про те, що правове регулювання пов’язано із дією певного 

механізму, який містить всю сукупність юридичних засобів. Одним з 

додаткових елементів такого механізму є індивідуальні веління, спрямовані на 
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казуально-регламентовані суспільні відносини. Особливе місце, на думку 

вченого, займають індивідуальні акти [166, с. 5].  

Важливою як у теоретичному, так і практичному плані є точка зору  

В.М. Горшеньова, який наголошував, що правозастосовча діяльність пов'язана 

із створенням особливих юридичних актів, покликаних продовжити загальне 

(нормативне) регулювання, задане правотворчістю за допомогою норми права, 

одночасно доповнюючи його індивідуальне (ненормативне) регламентування 

[167, с. 66].  

Помітний внесок у розвиток ідеї індивідуального правового 

регулювання вніс Ф.Н. Фаткуллін, який вважав, що правове регулювання може 

здійснюватися за допомогою засобів, що відрізняються один від одного - 

нормативних і індивідуальних правових актів. Науковець обґрунтовує, що 

індивідуально-правове регулювання не вичерпується правозастосуванням і 

може проявлятися також і у сфері правотворчості [168, с. 98]. 

Індивідуальне (казуальне) правове регулювання, на думку М.В. Цвіка, 

засновується на нормативному, полягає в уточненні, пристосуванні правових 

норм до особливих умов їхньої дії. Вчений доводить, що у деяких випадках 

індивідуальне правове регулювання може набувати і самостійного значення, 

наприклад, у разі виявлення прогалин у законодавстві та необхідності 

застосування такого способу їх подолання, як аналогія права, індивідуальні 

правові акти постають як первинні засоби правового регулювання [40, с. 215].  

Індивідуальне правове регулювання має ознаки, що є протилежними 

нормативному правовому регулюванню, а саме:  

а) реагування на конкретні соціальні факти та обставини, що виникають 

у сфері правового регулювання, спрямованість на юридичне опосередкування 

відносин між чітко визначеними (персоніфікованими) особами; 

б) індивідуальні правові рішення завжди формуються для кожного 

конкретного випадку; 

в) здійснюється засобами індивідуального характеру;  

г) здійснюється особами, організаціями, державними органами, 

спеціально уповноваженими посадовими особами. У деяких випадках, не 
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володіючи правотворчими повноваженнями, ці суб'єкти мають право 

регулювати конкретні відносини у індивідуальному порядку, у межах і на 

основі нормативного регулювання. 

Найбільш поширеним у сучасній літературі є розподіл ознак 

індивідуального регулювання на обов’язкові (невід’ємні властивості, за 

відсутності будь-якоїз них регулювання визначає як соціальне) і 

факультетативні (мають додатковий характер і можуть мати місце за певних 

обставин, їх відсутність не призводить до втрати явищем сутності [169, c.12-

17]. Більшість учених спільні у думці, що обов’язковими ознаками 

індивідуального правого регулювання є такі: 

- це одна з форм впливу на суспільні відносини; 

- є засобом доповнення нормативного (загального) правового 

регулювання; 

- спрямоване на врегулювання конкретних ситуацій в індивідуальному 

порядку; 

- результатом процесу його застосування є створення індивідуальних 

нормативно-правових актів [170, c. 38]. 

 До факультативних ознак індивідуального правового регулювання 

переважно відносять такі: воно надає можливість суб’єкту  діяти на власний 

розсуд; виконує праводоповнююче завдання; закріплює процедуру 

індивідуального правового регулювання [171, c. 631] На основі зазначеного 

вище приходимо до висновку, що роль індивідуального (ненормативного) 

правового регулювання у забезпеченні природних прав людини полягає у тому, 

що:  

- воно є єдино можливою підставою для виникнення індивідуальних 

правових відносин;  

- через його механізм здійснюється конкретизація (індивідуалізація) норм 

права стосовно того чи іншого суб’єкта, зважаючи  на ту чи іншу життєву 

ситуацію; 

-  за допомогою індивідуального правого регулювання здійснюється 

(доповнюється)  регулювання в межах договірного права;  

-  у випадках, коли це прямо допускається, встановлюються права і 

обов’язки, відмінні від тих, що передбачені нормами права;  
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- заповнюються прогалини, існуючі у регулюванні певної сфери 

приватно-правових відносин  [172, с. 181-182]. 

І.А. Міннікес  запропонував виокремив в межах індивідуального 

правового регулювання обов'язкові та факультативні ознаки. Обов'язкові 

ознаки, аргументує вчений, є його невід'ємними властивостями, при 

відсутності будь-якої з них явище перестає бути самим собою [173, с. 12]. До 

них  науковець наступні  

1) індивідуальне правове регулювання доповнює нормативне правове 

регулювання, яке здійснюється на його основі і в його розвиток;  

2) індивідуальне правове регулювання спрямоване на врегулювання 

конкретних ситуацій у індивідуальному порядку;  

3) у процесі індивідуального правового регулювання створюються 

індивідуальні акти [173, с.12]. 

Факультативні ознаки індивідуального правового регулювання, на 

думку І.А. Міннікеса, можуть мати місце при певних обставинах, але і за їх 

відсутності індивідуальне правове регулювання зберігається як самостійне 

правове явище. До факультативних ознак індивідуального правового 

регулювання науковець відносить:  

1) можливість суб'єкта діяти на власний розсуд;  

2) виконання правовиконавчих завдань, що полягають у заповненні 

прогалин у праві шляхом аналогії закону і права; застосуванні норм в 

субсидіарному порядку;  

3) закріплення процедури індивідуального правового регулювання [173, 

с.13]. 

Індивідуальне правове регулювання у юридичній літературі поділяють 

на такі види:  

а) децентралізоване індивідуальне правове регулювання, що засноване 

на рівності або правовій автономності суб'єктів і є найбільш поширеним видом 

індивідуального правового регулювання. До нього відносять автономне і 

договірне (координаційне) індивідуальне правове регулювання; 
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б) централізоване індивідуальне правове регулювання, засноване на 

відносинах влади і підпорядкування. До нього належить субординаційне 

(правозастосовче) індивідуальне правове регулювання [174, с. 68]. 

Особливості індивідуального регулювання природних прав людини 

визначаються його предметом, який за обсягом хоча і поглинається предметом 

загального правового регулювання, проте має свою специфіку. А саме, 

природні права людини як предмет індивідуального правового регулювання, 

будучи складовою частиною предмета загального правового регулювання, 

крім нормативного регулювання, потребують і індивідуальної правової 

регламентації і можуть бути врегульовані індивідуальними правовими 

засобами.  

Нормативне та індивідуальне правове регулювання як два види 

правового регулювання, мають ряд спільних рис, до яких відносяться такі : 

1) регулюють відносини між суб'єктами права в частині захисту прав 

людини; 

2) засновані на специфічному соціальному регуляторі, яким є право; 

3) нормативне і індивідуальне правове регулювання є правомірною 

діяльністю;  

4) мають вольовий характер, що здійснюється:  

    по-перше, як прояв волі законодавця (головним чином при 

нормативному регулюванні); 

    по-друге, прояв волі самих учасників, що більшою мірою притаманне 

індивідуальному правовому регулюванню; 

5) забезпечені правовим захистом.  

Разом з тим, між нормативним та індивідуальним правовим 

регулюванням є і серйозні відмінності.  

Загальне (нормативне) правове регулювання має наступні ознаки: 

а) поширюється  на непередбачувану кількість випадків певного виду;  

б) адресатами є невизначене коло суб'єктів;  

в) встановлення нових загальних прав та обов'язків; 

г)  здійснюється засобами нормативного характеру; 
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д) здійснюється суб’єктами нормотворчості.  

Загальність (нормативність) і індивідуальність (казуальність) у 

правовому регулюванні є взаємодіючими і їх не слід протиставляти один 

одному. Тільки за їх взаємодії і взаємозв'язку можливий ефективний вплив 

права на суспільні відносини. Перехід від нормативного правового 

регулювання до індивідуального правового регулювання відбувається у межах 

більш масштабного процесу, який на думку Ю.Г. Ткаченка, називається 

«індивідуалізація у праві». Дослідження цього явища у загальній теорії права 

на думку вченого, необхідно здійснювати через проблему реалізації права [175,  

с. 45]. 

У правовій науці обґрунтовані різні точки зору щодо процесів 

індивідуалізації у праві, що можуть здійснюватися у різних формах. У аспекті 

індивідуального правового регулювання важливою є думку В.В. Лазарева, 

який вважає, що однією з форм індивідуалізації є конкретизація у праві [176, 

с.38]. Вчений обґрунтовує, що індивідуальне правове регулювання і 

конкретизацію у праві об'єднує те, що вони спрямовані на підвищення 

точності і визначеності правового регулювання [176, с. 39]. 

Найпоширенішими актами індивідуального правового регулювання є 

рішення та вироки судів за результатами розгляду окремих юридичних справ, 

різноманітні приписи правозастосовчого характеру тощо. Так, серед 

індивідуальних актів найвагоміший вплив мають Рішення, винесені 

Европейським судом з прав людини, щодо України, які можливо поділити за 

видом природних прав людини, а саме: 

 Рішення, винесені Європейським судом з прав людини, що порушують 

право людини на життя (справа «Шульга проти України» від 12.11.2015р. № 

40298/06; справа «Геращенко проти України»  від 15.10.2013р. № 20602/05;  

справа  «Чумаков проти України» від19.05.2016 р. № 60790/12); 

 Рішення, винесені Європейським судом з прав людини,  що порушують 

право людини на недоторканність (справа «Гордієнко проти України»  від 

16.10.2014 р. № 27620/09; справа «Жизіцький проти України» від 19.05.2015 р. 

№ 57980/1; справа «Луньов проти України» від 24.03.2016р № 4725/13); 
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 Рішення, винесені Європейським судом з прав людини, що порушують 

право людини на свободу волевиявлення (думки, совісті, релігії) (справа 

«Кузнєцов проти України» від 29.04.2003 № 39042/97; справа «Заркіна проти 

України» від 18.12.2012р. № 1727/04); 

 Рішення, винесені Європейським судом з прав людини, що порушують 

право людини на свободу вираження власних поглядів (справа «Марченко 

проти України» від 12.09.2012р. № 4063/04; справа «Мирський проти 

України» від 19.09.2012р. № 7877/03; справа «Швидка проти України» від 

18.02.205 р. № 17888/12). 

Нoрмативне та індивідуальне правове регулювання природних прав 

людини є взаємoзалежними: 

-  нoрмативне регулювання покликане забезпечити єдиний порядoк і 

стабільність регулювання; 

- індивідуальне регулювання пoкликане забезпечити врахування 

кoнкретних обставин, свoєрідність певної юридичнoї ситуації. 

Загальне (нормативне) регулювання, встановлене за допомогою норм 

права, одночасно доповнюється індивідуальним (ненормативним) 

регламентуванням, що має форму уточнення правового становища суб’єктів у 

ситуації, що реально склалася. Інакше кажучи, індивідуальне правове 

регулювання передбачає виникнення правовідносин за моделями поведінки, 

які сторони визначають за домовленістю між собою і які відповідають 

основним принципам права – справедливості, свободи, рівності і гуманізму. 

Зазначимо, що за сучасних умов діяльності держави, її органів і посадових осіб 

на основі принципу людиноцентризму, роль індивідуального правового 

регулювання, зокрема у забезпеченні і захисті природних прав людини, значно 

зростає [158, c. 66]. 

При дослідженні питання взаємозв’язку нормативного та 

індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав 

людини вважаємо можливим спиратися на ідеї С.С. Алексєєва, що загальне 

(нормативне) регулювання самостійно не може забезпечити урахування 

конкретної, індивідуальної ситуації, неповторних індивідуальностей 
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конкретного випадку. Тому нормативне регулювання доповнюється 

індивідуальним [152, c. 128-130]. Слід наголосити, що загальне та 

індивідуальне правове регулювання не слід протиставляти. Адже процес 

забезпечення природних прав людини має амбівалентний характер: у цьому 

випадку правове регулювання полягає у переході від казусу до норми і у 

зворотному русі – вирішенні конкретних індивідуальних казусів на підставі 

сформованої норми. Зазначене вище обумовлює висновок про те, що одним із 

чинників підвищення ефективності механізму забезпечення природних прав 

людини за сучасних умов може стати оптимальне поєднання загального та 

індивідуального правового регулювання [162, c. 243]. 

Ми вважаємо, що розглянуті види правового регулювання взаємно 

доповнюють один одного. Зокрема, завдяки їхньому комбiнуванню 

компенсуються недоліки як нормативного регулювання (абстрактнiсть, 

віддаленість від фaктичних відносин), так і індивідуaльного (мiнливiсть, 

знaчний простiр для проявiв свaвілля, суб'єктивiзму). Індивідуальне правове 

регулювання більш ранній і примітивний спосіб упорядкування поведінкової 

взаємодії людей. А поява нормативного регулювання - перший і один з 

найбільш суттєвих поворотних пунктів у становленні правового регулювання, 

за допомогою якого були здійснені значні зміни, якісний стрибок в його 

розвитку. За допомогою загальних правил виявляється можливим досягти 

єдиного, безперервно діючого і, разом з тим, доцільного порядку у суспільних 

відносинах, підпорядкувати поведінку людей загальним і однаковим умовам, 

продиктованим вимогами економіки, влади, ідеології, усього соціального 

життя. Існування означених видів правового регулювання знижує можливості 

для панування випадку і свавілля. Тим самим з максимальною повнотою 

досягається головна мета правового регулювання - упорядкування усього 

соціально-правового життя людини та визнання і захист природних прав 

людини як у соціальному так і політико-правовому житті. 

Аналіз нормативного та індивідуального правового регулювання не 

можливо досліджувати без висвітлення питання про місце правового 

регулювання у системі прав людини, з'ясування діалектики сфери природних 
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прав людини і правового регулювання. А для цього потрібно розглянути 

предмет правового регулювання, а саме те, на що воно спрямоване – природні 

права людини та їх місце у суспільстві. На нашу думку, правове регулювання 

зазначеної проблеми здійснюється зсередини, при цьому індивідуальне 

правове регулювання природних прав людини є більш поширеним та 

складним на відміну від загального правового регулювання  зазначеної 

категорії права. 

С.С. Алексєєв під предметом правового регулювання розуміє 

«різноманітні суспільні відносини, які об'єктивно за своєю природою можуть 

«бути піддані» нормативно-організаційному впливу та у певних  соціально-

політичних умовах вимагають такого впливу, здійснюваного за допомогою 

юридичних норм, всіх інших юридичних засобів, що утворюють механізм 

правового регулювання »[177, с. 280].  Вчений обґрунтовує, що: 

 по-перше, предмет правового регулювання складають не всі суспільні 

відносини, що належать до сфери правового регулювання, а лише ті з них, які 

вже врегульовані правом. Науковець доводить, що суспільні відносини, які 

належать до сфери правового регулювання, але правом не врегульовані, 

предмет правового регулювання не становлять; 

 по-друге, до предмету правового регулювання іноді відносяться 

суспільні відносини, що знаходяться за межами сфери правового регулювання. 

Відбувається це тому, що держава в ряді випадків намагається врегулювати і 

деякі з тих відносин, які лежать за межами сфери правового регулювання. При 

цьому воно намагається часом регулювати і ті відносини, які не тільки не 

повинні, а й об'єктивно не можуть регулюватися правом [177, с. 321-322]. 

Предметом загального та індивідуального правового регулювання 

природних прав людини є відносини, пов’язані із невід’ємними правами 

людини, що потребують як нормативної, так і індивідуальної регламентації. 

Але предметом загального правового регулювання є природні права людини 

для всіх і кожного, а предмет індивідуального регулювання є складовою 

частиною предмета загального правового регулювання та може бути 

врегульований індивідуальними правовими засобами. 
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В.В. Мухін обґрунтовує, що для визначення предмета індивідуального 

правового регулювання слід звернути увагу на наступні моменти: 

а) предмет індивідуального правового регулювання є складовою 

частиною предмета загального (нормативного) правового регулювання. 

Загальнодержавні, недержавні відносини, врегульовані на нормативно-

правовому рівні,  у межах нормативного регулювання можуть бути 

врегульовані і у індивідуально-правовому порядку; 

б) особливості суспільних відносин, які, крім нормативної, потребують 

і індивідуальної правової регламентації, визначають предмет індивідуального 

правового регулювання. Таким чином, на думку дослідника, предмет 

індивідуального правового регулювання, хоча за обсягом і поглинається 

предметом загального (нормативного) правового регулювання, проте має 

свою специфіку; 

в) суспільні відносини, що є предметом індивідуального правового 

регулювання, піддаючись нормативному впливу права, відповідно, 

піддаються і індивідуальним правовому впливу; 

г) предметом індивідуального правового регулювання є тільки ті 

суспільні відносини, що можуть бути врегульовані індивідуальними 

правовими засобами [179, с. 151]. 

На відміну від предмету індивідуального правового регулювання, 

предмет загального правового регулювання становлять відносити, обов'язкові 

для виконання всіма членами суспільства, визначені нормами закону.  

Цікавим є зауваження В.А. Четверніна, який  вказує на те, що сучасна 

правова доктрини Німеччини, обґрунтовує, що природні права людини стають 

«юридичними» основними правами і свободами лише тоді, коли вони 

закріплюються та регулюються конституціями і законами [180, с. 60]. 

Висвітлення означеної наукової проблеми тісно пов’язано з проблематикою 

визначення меж правового регулювання, у якій відображається складна 

взаємодія юридичних інструментів з економічними, соціальними, 

політичними, духовними, сімейними та іншими обставинами. Межі правового 

регулювання фіксують кордон юридичного впливу на суспільні відносини, 
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відмежовують сферу правового регулювання від соціального регулювання, 

відображають місце і роль юридичних засобів у системі загального 

регулювання. Виокремлення у правовому регулюванні відповідної діяльності 

і безпосередньо пов'язаних з нею правових засобів надають можливість 

визначити склад правового регулювання 

Перш за все, відзначимо, що у вітчизняній юридичній літературі ще не 

обґрунтовано єдиного розуміння меж загального (нормативного) правового 

регулювання. Досить  часто використовуються як синоніми такі терміни, як 

обсяг і глибина правового регулювання, його межі і творчі можливості, що 

ускладнює надання зазначеному поняттю категоріального статусу. 

На думку М.М. Рассолова, межі правового регулювання являють собою 

«розумну межу», що відокремлює область правового від неправового і 

окреслює межі застосування норм права, граничність його впливу на 

свідомість і поведінку людей; вони виходять з природи людини і суспільства, 

зумовлені загальною культурою і цивілізованістю людей  [181, с. 280].  

Таке визначення надає можливість визначити, що межі правового 

регулювання (загального та індивідуального) є своєрідним кордоном сфери 

правового регулювання, для визначення яких недостатньо орієнтуватися 

тільки на волю законодавця, оскільки вони визначаються більшою мірою 

існуючою реальністю, до якої нормативна діяльність держави застосовується 

у якості одного з необхідних чинників.  

М.М. Рассолов доводить, що критерії визначення меж правового 

регулювання природних прав людини можливо визначити: 

 по-перше, у самому характері зазначених відносин; 

 по-друге, у властивостях права як регулятора природних прав людини 

[181, с. 280].  

У юридичній літературі міститься і інший погляд щодо визначення меж 

правового регулювання, який дещо доповнює погляд М.М. Рассолова, але 

визначається з позиції можливого та необхідного правового регулювання, 

верхньої та нижньої його межі. Означений погляд обґрунтовано В.О. Лучиним 

та Б.С. Ебзєєвим [182, с. 502], які доводять, що верхня межа є можливою 
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межею правового регулювання, а нижня визначається важливістю самих 

відносин для держави і суспільства [182, с. 502]. Нижня межа обумовлює 

необхідність правового регулювання та визначається вченими, важливістю 

для держави і суспільства таких суспільних відносин як права людини. 

Науковці зазначають, що природні права людини, що існують у реальному 

житті людей, довгий час не були охоплені правовим регулюванням. З часом їх 

значимість для суспільства зросла, з приватних вони стали загальними, 

єдиними, що здійснюють значний вплив на взаємини людей. У цьому випадку, 

на думку вчених, держава може розширити межі правового регулювання. 

Верхня межа є межею можливого правового регулювання. Відносини, що 

знаходяться за ним, знаходяться поза досяжністю державної влади і 

регулюються іншими, не правовими нормами. Верхня межа - межа можливого 

визначається факторами культури: рівнем розвитку суспільства, його 

моральними, національними, релігійними та іншими звичаями і традиціями 

[182, с. 502]. 

В.І. Гойман і Т.Н. Радько підкреслювали, що за допомогою межі 

правового регулювання можливо визначити сферу соціального простору, у 

якій право здатне надавати прогресивно-перетворюючий вплив на суспільне 

життя, спрямовувати людську діяльність і сприяти її розвитку. Вчені 

обгрунтовують, що правильне визначення меж правового регулювання 

необхідне для того, щоб виключити використання юридичних інструментів у 

сферах взаємодії людей, які потребують інших засобів соціальної регуляції 

[183, с. 107]. 

І.А. Міннікес формулює авторське визначення меж індивідуального 

правового регулювання як межі правового втручання у суспільні відносини за 

допомогою індивідуальних правових засобів [184, с. 203]. На думку вченого, 

вони обумовлені межами нормативного регулювання, але мають ряд 

особливостей, що залежать від багатьох факторів, але, перш за все, від виду 

індивідуального правового регулювання. Науковець поділяє об'єктивні межі 

на межі загальні для нормативного правового регулювання та індивідуального 

правового регулювання [184, с. 203].  
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У якості відправних точок дослідження меж індивідуального правового 

регулювання І.А. Міннікес визначає наступні: 

1) межі індивідуального правового регулювання багато у чому залежать 

від меж нормативного регулювання і повністю поглинаються ними; 

2) межі індивідуального правового регулювання залишаються на 

нормативному рівні, але мають ряд особливостей, що залежать, від виду 

індивідуального правового регулювання [184, с. 204]. 

Таким чином, межі індивідуального правового регулювання - це межі 

правового втручання у суспільні відносини за допомогою індивідуальних 

правових засобів. Вони обумовлені межами нормативного регулювання, але 

мають ряд особливостей, які залежать від багатьох факторів, але, перш за все, 

від виду індивідуального правового регулювання [156, с. 179]. 

У відповідності до вищезазначеного ми вважаємо, що забезпечення 

природних прав людини полягає як у можливості вчиняти певні дії, що 

регулюється загальним правовим регулюванням, так і у праві усунення будь-

яких перешкод на шляху до їх здійснення за допомогою індивідуального 

регулювання. А ступінь гарантованості зазначеної правової проблеми у 

конкретній державі визначається рівнем розвитку механізмів і розробленістю 

засобів, заходів і процедур правового регулювання. На наш погляд, межею 

правового регулювання природних прав людини слід розуміти межу 

юридичного втручання у суспільні (життєві) відносини, зумовлені певними 

факторами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що взаємопов'язані такими 

обставини як чинники, від яких залежать межі цієї діяльності, заходи 

можливості права змінювати, вдосконалювати або навіть формувати 

відносини, по’вязані із невід’ємними правами людини. 

 

Підрозділ 2.3. Ефективність правового регулювання природних прав 

людини та шляхи його вдосконалення 

Право, доводив І. Кант, є засобом обмеження свавілля і засобом 

нехтування правами та свободами людини, оскільки у житті має місце 
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реалізація норм права у економічній, політичній, соціальній або іншій сфері, 

здійснена у повній відповідності до чинного законодавства, тобто досягнута 

юридична ефективність норм права, проте соціальна ефективність є низькою 

або взагалі  відсутня. Навіть у результаті реалізації норм права заподіюється 

шкода життю, волевиявленню, гідності людини. Однак, може мати місце і 

протилежна ситуація, коли через порушення норми права досягається 

соціальна ефективність правового регулювання природних прав людини. У 

зв’язку із чим  гармонізація соціальної і юридичної ефективності правового 

регулювання природних прав людини є важливим завданням держави на 

шляху до встановлення законності і правопорядку у сфері прав людини [185, 

c. 275]. 

Джерелом розвитку правового регулювання природних прав людини як 

цілісного явища правової дійсності є наявність сутнісних протиріч, пов'язаних 

зі змістом права та з ефективністю його реалізації, які є наслідком 

діалектичного протиріччя між соціальною і юридичною метою правового 

регулювання природних прав людини. Суперечність права як соціального 

явища обумовлена протиріччями інтересів суспільства, держави та людини, 

закріпленими у нормативних актах. Ю.В. Оносов, характеризуючи 

інструментальну роль права, доводить, що право є лише засобом захисту прав 

та інтересів людини та громадянина. У зв’язку із чим право є особливим 

інструментом для задоволення і захисту прав та потреб людини. Вчений 

обґрунтовує, що сучасна правова наука зобов’язана дослідити та визначити 

сенс та зміст права з точки зору гармонізації соціальної і юридичної 

ефективності правового регулювання природних прав людини [186, c. 275].    

Проблема ефективності правового регулювання природних прав людини 

займає важливе теоретичне і практичне значення, але у останні десятилітня 

означена правова категорія досліджується з позиції теоретичного 

обґрунтування концепції ефективності правових норм, що обґрунтовує 

актуальність вивчення цього питання. Сучасні дослідження цієї наукової 

проблеми здійснені такими вітчизняними вченими як О.В. Зайчук, Н.М. 

Оніщенко, П.М. Рабінович, Т.І. Тарахонич, які досліджують означену 
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категорію як співвідношення мети правового регулювання природних прав 

людини та реальних результатів правового регулювання [187, c. 95].   

Популярність та актуальність проблеми ефективності правового 

регулювання природних прав людини привертає увагу і зарубіжних науковців 

(X. Булла, К.Вейлтз, Е. Бленк-Кнокк, В. Бочарт, Р. Фішер), які  досліджують її 

як загально-теоретичну проблему ефективності, так і частково за допомогою 

конкретно-соціологічних, соціально-психологічних, аксіологічних методів і 

підході до вивчення ефективності норм права. X. Булл вважає, що для 

визначення ефективності норми слід встановити чи є відповідність між дією 

суб'єкта і поведінко, що регулюється нормою права. І окремі випадки 

невиконання норм права, ще не свідчать про неефективність права у цілому  

[188, c. 55].  К. Вейлтз  доводить, що правова система ефективна, якщо є 

певний рівень симетрії між діями членів суспільства і моделями поведінки, 

встановленими правом [189, c. 98].   

Метою цього підрозділу є теоретичне обґрунтування поняття 

ефективності правового регулювання природних прав людини та 

виокремлення шляхів його вдосконалення. 

 Аналізуючи досягнення юридичної науки у сфері теорії ефективності 

правового регулювання природних прав людини, ми маємо дискусійну 

проблему щодо розуміння загальних понять та термінів у цій сфері. А саме, 

сучасна наука не містить термінологічної визначеності категорій 

«ефективність правового регулювання», «ефективність правового 

регулювання природних прав людини», «юридична ефективність правового 

регулювання», не розроблені форми співвідношення зазначених видів 

ефективності, недостатньо досліджені об'єктивні протиріччя, що впливають 

на ефективність правового регулювання природних прав людини. Виходячи з 

цього ми вважаємо за необхідне дослідження означеної проблеми розпочати з 

визначення поняття ефективність.   

Термін «ефективність» використовується у сучасній науці та вживається 

у мові, вказуючи на науку у цілому, її самостійні напрямки, а також окремі 

категорії, включаючи правові, що дозволяє віднести термін «ефективність» до 
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загальнонаукових дефініцій. Але сучасна наука не містить єдиного визначення 

поняття «ефективність», що викликає додаткові складнощі у дослідженні 

ефективності юридичною наукою та робить необхідним уточнення означеної 

категорії. Визнаючи малу ступінь вивчення ефективності, на нашу думку, 

можливо визначити загальну тенденцію обґрунтування поняття 

«ефективність», що виявляється у використанні для осмислення суті цього 

феномену таких понять, як «мета», «результат», «дієвість». У Словнику 

української мови, слово «ефективність» означає дієвий, що дає необхідний, 

зазвичай позитивний результат [190, c. 275], а прикметник ефективний - як 

такий, що надає ефект, але не будь-який, а заздалегідь запланований, 

призводить до потрібних результатів. Таке визначення слова ефективність 

обґрунтовує розуміння поняття ефективність в межах результативності 

цілеспрямованої дії, та обґрунтовує поняття ефективності майже виключно з 

кількісної сторони. Означене розуміння поняття ефективності міститься у 

загальнонаукових і приватних наукових теоріях, у тому числі і правовій. 

Поняття ефективності останнiм часoм як філосoфська кaтегорія 

розумиіється вченими як одне з найвaжливіших понять для діяльнісного 

підходу, що пояснюється  мoжливістю осмислення зазначенoго поняття тільки 

через відношення суб'єкта до змісту самої категорії «ефективнiсть». І під 

ефективністю розумiється не будь-яке поняття, а лише те, що позначає явище, 

здатне у визначеному  контекстi виявити свої властивості, якостi у дії, тобто 

коли передбачaється наявність можливого прoцесу реалізації цих 

властивостей. Головним вaжелем цього поняття є процес реалізації, який 

неможливо оцінити і розглянути у вiдриві від самого реалiзованого явища і 

результaту цього прoцесу. Це визначає зв'язок категорії ефективнiсть не тільки 

з якістю властивостей, але і з характеристикою властивостей. Ознаки, що 

харaктеризують ефективнiсть, не є постійним величинам, отже, і саме явище 

ефективності не може бути незмінним та є відносною величиною. І, як і кожна 

величина, не лише має свою одиницю вимiру, а й сама є oдиницею 

вимiрювання, то ефективність як самостійна величина є мірою, що надає 

уявлення про харaктер способу, яким щось відбувається або мислиться. 
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У теорії права проблема ефективності правового регулювання 

природних прав людини заснована на положеннях зaгальної теорії 

ефективностi прaва (прaвових норм), яка мiстить два основних етапи 

дослідження. 

Перший етап характеризується формуванням поняття ефективності 

права (правових норм), критеріїв, умов і методики дослідження. Головними 

науковими проблемами цього етапу є :  

1) визначення змісту поняття ефективностi нoрм і iнститутів, критеріїв, 

відмежування ефективностi від інших властивостей дії прaвової норми;  

2) розробкa способів і прийoмів вимiрювання ефективностi.  

Метoю досліджень є ствoрення загальнoї теорії ефективностi права  для 

того, щоб фахівці кожної галузі правової науки не зупинялись перед 

необхідністю починaти свою робoту з визначення ефективності відповідних 

норм з розробки питань, що мають зaгальне значення [148, c. 218].   

На цьому етапі категорiя ефективнiсть повністю або частково 

ототожнюється із оптимальністю, правильністю, обґрунтованістю, 

доцільністю самих норм права [148, c. 221], що засновані лише на процесі 

правотворчості, саме право і загальні умови його дії, а не дія права як така, не 

результати цієї дії. 

 Другий етап викликаний необхiдністю вивчення сучaсного стану 

ефективності правa (правoвих норм) у зв’язку із докорінними змінами, як 

самого терміну «ефективність», так і права у цілому. Ця тенденцiя пов’язана 

також із поширеним вживaнням термiну ефективність правового регулювання 

як у законодавстві так і у науково-юридичнiй літературі. Однак, сучасні 

дослідження у цій сфері не містять єдностi поглядів щодо означенoї проблеми. 

Всі наукові дослідження цієї проблеми складають розуміння того, що 

ефективність правових норм нерозривно пов'язана не тільки із цілями норми, 

а й з їх дією, реалізацією. Дослідники (В.Н. Кудрявцев, П.М. Рабінович)  

формулюють ефективність норм права як співвідношення між фактичним 

результатом дії і соціальними цілями, для досягнення яких ці норми були 

прийняті. Зазначене розуміння було прийняте як для визначення ефективності 
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окремих норм, так і для визначення ефективності самих різних правових 

комплексів (інститутів, галузей права і ін.), із враховуванням того, що 

ефективність правових комплексів - це властивість дії не стільки конкретних 

норм, скільки їх системи [191, c. 15].   

У зарубіжній правовій літературі багато уваги приділяється 

дослідженню так званого принципу ефективності - проблеми зв'язку прaва і 

фaкту, юридичнoго і фактичнoго. Означена категорія розуміється як вираз 

відносин між фактичним стaном у соціальній реальності (фaктами, 

поведінкою суб'єктів та ін.) і нормою прaва або тим, що вважається правом у 

певний момент. Це співвiдношення, з одного боку, розглядає фактичні 

обставини, що  можуть відповідати праву у даний конкретний момент, що не 

викликає проблем у реальному житті, а з іншого боку, може бути розбіжність 

між цими двома елементами, де нові фактичні відносини викликають потребу 

в зміні або скасуванні застарілих правових норм або прийнятті нових [189, c. 

119].   

 Таким чином, досягненням юридичної науки у сфері теорії ефективності  

є загальне рoзуміння та визначення означеної категорiї та її критерiїв, але 

дискусійним залишається питання загaльного розумiння ефективності 

правового регулювaння та поняття соціальної і юридичнoї ефективності 

правового регулювання природних прав людини.  

Сучасні умови розвитку суспільства характеризуються стрімкою зміною 

поглядів та відносин щодо природних прав людини. Людина її життя, здоров’я, 

гідність та інші невід’ємні права посідають перше місце у економічному та 

соціально-правовому житті. Як і в будь-який інший сфері, у сфері прав людини 

головна роль належить конституції, яка закріплює права і свободи людини, 

гарантії їх дотримання і захист, а стан сфери правового регулювання 

природних прав людини у значній мірі визначається рівнем правового 

забезпечення і захисту, а також рівнем правової культури суспільства. Сучасні 

процеси правового регулювання природних прав людини викликають 

необхідність встановлення меж співвідношення приватних та економічних 

інтересів суспільства, охорони прав людини. Досвід існування людської 
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цивілізації свідчить про те, що у соціальній поведінці неминуче превалює 

економічна домінанта, і з урахуванням цього сучасна держава має проблеми 

законодавчого визначення природних прав людини, правового регулювання 

природних прав людини і примусу до виконання обумовлених норм і правил, 

формування певного рівня суспільної свідомості, і однією з форм його прояву 

- правосвідомості. 

У наукових джерелах міститься дві протилежні точки зору щодо 

розуміння поняття ефективності правового регулювання природних прав 

людини: 

перша, полягає у тому, що вчені–дослідники (Ю.П. Давидов, В.М. Сирих) 

розуміють  ефективність як внутрішню якість правових норм, що полягає у її 

здатності надавати позитивний вплив щодо гарантування та захисту відносини 

у сфері прав людини [195, c. 241]; 

друга точка зору полягає у тому, що ефективність пов'язана виключно із: 

  - дією правових норм, що виявляється тільки у процесі їх реалізації і є 

властивістю їх дії у сфері прав людини (І.А. Іконицька, В.І. Нікітінський), або  

- виражається у можливості позитивного впливу на відносини у сфері 

прав людини (І.С. Самощенко, Є.П. Шикін) [197, c. 6]. На нашу думку, 

ефективність правового регулювання природних прав людини, зважаючи на 

значимість цієї сфери для процесу регулювання суспільних відносин, може 

бути визначена на трьох рівнях. А саме: 

- орігнізаційному як діяльність держави по створенню системи засобів 

закріплення, гарантування природних прав, що відповідають об’єктивним 

умовам розвитку суспільства та суспільним потребам; 

- інституційному  як непротирічність, єдність та системність правових 

норм, що забезпечують дієвий вплив на реалізацію та захист природних прав, 

маючи вияв у певних джерелах права, гарантованих державою і міжнародним 

співтовариством; 

- діяльнісному, що забезпечує відповідність практики реалізації 

природних прав людини основним принципам та вимогам права, міжнародно-

правовим стандартам. 
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Поєднання цих рівнів і визначає рівень дієвості держави, законодавства 

та реальної практики у сфері реальної практики у сфері природних прав 

людини. 

Беручи до уваги усталену у науці позицію розуміння ефективності 

правового регулювання як співвідношення між фактично одержаним 

результатом і метою, для досягнення якої була прийнята норма права, надає 

можливість перейти від загальних положень до вимірювання відповідності 

результатів дії правової норми тим цілям, які були перед нею поставлені. 

Такий підхід до розуміння означеного феномену права у правовій науці має 

назву функціонально-цільового [198, c. 46].  За цим підходом ефективність 

правового регулювання виражається у цілеспрямованому впливі на 

загальнодержавні і недержавні відносини у сфері прав людини, де 

ефективність означеної категорії ми можемо оцінювати через оцінку 

результатів дії норми права, що може бути здійснена тільки у процесі її 

реалізації [199, c. 6].    

Необхідно вiдзначити, що ефективнa реалiзація правових нoрм у сфері 

прав людини можлива лише за умови відповiдності вимогам мoральності, а 

також при реальній адaптацiї до сучасного стану суспільного життя. Отже, 

правoві норми повинні бути актуальними у тому середовищі де вони 

приймаються, в іншому випадку останні не будуть вiдповідати реаліям, і їх дiя 

може призвести до негативних наслідків оскільки правова норма буде 

віддалена від суті проблеми. Орiєнтація на регульовaні вiдносини є бaзисним 

критерiєм, що надасть можливість створити правову норму ефективнoю. Крім 

того, важливим для ефективності правового регулювання природних прав 

людини є чiткість, зрозумілість і доступність для рoзуміння кожній людині 

норми права, яка регулює її природні права. Значна мaса населення 

дoтримується зaконів, але при цьому нaвіть не знає конкретного їх змісту. У 

зв’язку із чим, особливoго значення для ефективностi правового регулювання 

природних прав людини має якість роботи правoтворчих оргaнів, що 

безпосередньо створюють та приймають нoрму права і плaнують її 

результaтивність. 
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Соцiальна ефективнiсть правового регулювання природних прав 

людини безпосередньо залежить від точності виявлення тих факторів, на які 

вона повинна вплинути. Якщо з самого початку не буде чіткого визначення 

«на що конкретно» повинна бути спрямoвана правова норма, то чекати від неї 

ефективнoсті і високoї результативнoсті не варто. Це знову-таки стoсується 

правoтворчих органiв, в чию компетенцiю входить детальний анaліз того 

середовища, для якої і буде прийматися норма. Важливим є вивчення 

закономірності розвитку пoтенційних вiдносин у сфері прaв людини, 

узагальнення подібного досвіду та стандартів європейської практики, та 

необхідність реальнoї oцінки сучасних сoціально-еконoмічних і політичних 

умoв у державі. У зв’язку із чим, проаналiзувавши різні складові, можливо 

говорити про необхідну мету впливу цієї норми на відносини у сфері прав 

людини. 

Ю.О. Боков доводить, що досягнення соціально-необхідної мети є 

необхідним комплексом як правових так і неправових засобів ефективності 

правового регулювання природних прав людини, до яких належить  моральні, 

релігійні, політичні та культурні погляди і цінності. Найчастіше правові 

засоби мають другорядне значення і у більшій мірі ефективність як 

результативність правового регулювання залежить від того, на скільки 

соціально вона значима [200, с. 130]. Крім того, на думку дослідника, 

ефективність правового регулювання означеної наукової проблеми 

неможливо визначити відразу, оскільки висновки про досягнення мети або її 

відсутність, можливо встановити лише за результатами її дії, тобто на практиці. 

І, наголошує вчений, отримані в результаті її створення засоби (правові та 

неправові) мають бути в достатньому обсязі для досягнення реальних і чітко 

поставлених цілей правового регулювання природних прав людини. В іншому 

випадку, на думку Ю.О. Бокова, або цілі не будуть досягнуті, або процес її 

реалізації буде вище, ніж користь, що, як вважає науковець, само по собі вже 

говорить про недостатньо високий рівень ефективності такого регулювання. 

Необхідно задіяти оптимальний комплекс засобів, способів і методів такого 

впливу, а також забезпечити його належне техніко-юридичне оформлення і 
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зв'язок з іншими нормативними приписами, а також вибрати належний рівень 

і форму юридичного документа. Застосовувані для створення правової норми 

засоби повинні відповідати рівню людини як суб’єкта права, наприклад, 

рівнем правосвідомості, освіти, культури, володіння технічними засобами. 

Вчений обґрунтовує, що законодавець зобов’язаний «говорити» на зрозумілій 

для людини мовою [200, с. 131]. 

Досліджуючи проблему соціальної ефективності правового 

регулювання природних прав людини необхідно розкрити питання факторів, 

що впливають на означену проблему. Найбільш повно останні були 

досліджені А.В. Малько серед яких вчений виокремив [201, с. 167]:  

1) адекватність мети правового регулювання природних прав людини;  

2) адекватність цілей правового регулювання природних прав людини 

існуючих в суспільстві принципам правового регулювання;  

3) адекватність способів правового регулювання природних прав 

людини заявленим цілям правового регулювання;  

4) відповідність способів правового регулювання природних прав 

людини принципам правового регулювання;  

5) відповіднiсть суб'єктивних прав і обов'язків інтересам людини як 

суб’єкта права і суспільним інтересам[201, с. 160];  

6) адекватнiсть юридичних фактiв соцiальних ситуацiй існуючих у 

певний проміжок часу;  

7) наявнiсть механiзму, що дозволяє залучати осіб, які порушують  права 

людини до відповідальності, особливо посадових осіб;  

8) адекватність змiсту правового регулювання природних прав людини 

сформованим суспільним відносинам, що належать до предмету правового 

регулювання [202, с. 24].  

Формальна ефективність у наукових джерелах визначається виходячи із 

співвідношення реально досягнутого рівня правового регулювання у сфері 

прав людини з потенційно можливим рівнем за допомогою аналізу функцій 

правового регулювання  [203, c. 21]. М.Ю. Осіпов до функцій правового 

регулювання природних прав людини відносить наступні:  
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а) функцію впорядкування, що полягає у приведенні природних прав 

людини, що належать до предмету правового регулювання, до певної системи;  

б) функцію гарантування;  

в) функцію координації та захисту інтересів людини, її волевиявлення та 

гідності;  

г) інтегративну функцію;  

д) стабілізуючу функцію, що полягає у стабільності відносин у сфері 

прав людини;  

є) функцію моделювання, що полягає у визначенні основних елементів 

відносин у сфері прав людини, що належать до предмету правового 

регулювання;  

ж) орієнтаційну функцію, що полягає в орієнтації людини як суб'єкта 

права відносно можливої або обов'язкової поведінки;  

з) функцію стимулювання і обмеження. 

Таким чином, вчений вважає, що оцінювати ефективність правового 

регулювання природних прав людини необхідно виходячи з існуючого стану 

системи правового регулювання, який дозволяє реалізувати функції правового 

регулювання у сфері прав людини, які органічно властиві системі правового 

регулювання.  

Водночас, М.Ю. Осіпов доводить, що для оцінки ефективності 

правового регулювання природних прав людини необхідно визначити:  

1) наскільки право за допомогою правових засобів впорядковує природні 

права людини, а саме, наскільки за допомогою правових засобів суспільним 

відносинам, що входять в предмет правового регулювання, надається 

юридична форма і здійснюється приведення цих відносин до певної системи;  

2) наскільки система правового регулювання природних прав людини 

гарантує свободу людини як суб'єкта права;  

3) наскільки за допомогою правових засобів здійснюється координація 

та захист життя, гідності, безпеки та волевиявлення людини;  

4) наскільки система правового регулювання природних прав людини 

сприяє інтеграції людини у сучасних умовах суспільства;  
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5) наскільки за допомогою правових засобів здійснюється орієнтація 

людини як суб'єкта права щодо можливої і належної поведінки; 

6) наскільки за допомогою правових засобів здійснюється стабілізація 

природних прав людини, що належать до предмету правового регулювання;  

7) наскільки у процесі правового регулювання природних прав людини 

здійснюються функції стимулювання і обмеження [203, c. 27]. 

Таким чином, на нашу думку, ефективність відображається у здатності 

правових норм впливати на відносини у сфері прав людини, яку можливо 

виявити в процесі оцінки результатів її реалізації (реальна ефективність), а в 

іншому випадку - властивістю правових норм (потенційна ефективність), що 

немає принципового значення. 

О. Вольвак доводить, що, досліджуючи ефективність правового 

регулювання, необхідно враховувати систему цінностей та цілей, у контексті 

яких проводиться оцінка, з ’ясувати, який результат вже досягнуто, визначити 

рівень ефективності правого регулювання в залежності від прийнятого методу 

правового регулювання та/або управлінських рішень [204, c. 7]. Науковець 

аргументує, що з одного боку, визначити результат (ефективність) правого 

регулювання не є складним завданням, але визначити, як результат 

співвідноситься із поставленими цілями правового регулювання, – є достатньо 

складним завданням з огляду на багатоманітність проявів суспільних відносин, 

які були піддані відповідному правовому регулюванню. Під час оцінки 

ефективності правового регулювання постає питання надання належної оцінки 

динамічним зв’язкам у правовому регулюванні. Ефективність прийнятих 

рішень під час правового регулювання тих чи інших суспільних відносин, на 

думку дослідника, може бути визначена через великий проміжок часу, а може 

бути не визначеною взагалі [204, c. 8]. 

У юридичній літературі ефективність правового регулювання 

досліджується за допомогою критеріїв ефективності правових норм як міри 

досягнення цілей, поставлених перед ними [205, c. 22]. Т.І. Тарахонич 

аргументує, що цілі правового регулювання передбачають закріплення 

існуючих суспільних відносин, які потребують такого закріплення, 
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стимулювання і розвиток тих відносин, які на даний момент відповідають 

вимогам суспільства та створення умов для розвитку і закріплення нових 

суспільних відносин [187, c. 13]. 

С.С. Алексєєв критеріями та умовами ефективності правового 

регулювання прав людини вважає  обґрунтованість та доцільність, корисність 

та економічність, де під корисністю вчений розуміє  фактичну ефективність 

юридичної норми з урахуванням матеріальних засобів їх створення, часу та 

інших характеристик, що пов’язані з їх створенням та реалізацією [166, c 117].   

П.М. Рабінович досліджує ефективність правового регулювання через 

співвідношення мети правового регулювання та реальних результатів правового 

регулювання і розрізняє юридичну та загальну ефективність правового 

регулювання [191, c. 13]. Під юридичною ефективністю вчений розуміє 

співвідношення результату прийняття нормативно-правового акту та 

юридичних наслідків, що пов'язані з внесенням змін до правового становища 

окремого суб'єкта чи групи осіб. Загальна ефективність правового регулюван-

ня, на думку науковця, передбачає реальні зміни у різних сферах суспільних 

відносин, що мають місце в результаті впровадження нормативно-правового 

акта у практичній діяльності [191, c. 13].  

П.М. Рабінович доводить, що загальна ефективність правового 

регулювання природних прав людини забезпечується наступними чинниками:  

- ефективністю самого нормативно-правового акту, що регулює 

відносини у сфері прав людини;  

- ефективністю процедурно-процесуального механізму застосування 

нормативно-правового акту у сфері прав людини;  

- ефективністю діяльності щодо застосування і реалізації нормативно-

правового акту.  

Не менш важливими, на думку дослідника, є цілі правового регулювання, 

які останній класифікує за такими критеріями як:  

а) значимість (головні та другорядні); 

б) час (перспективні та найближчі); 

в) результат (кінцеві та безпосередні).  
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Вчений доводить, що мета правового регулювання природних прав 

людини стосується не лише кожної окремої людини, а й забезпечує за-

кріплення та стимулювання розвитку суспільних відносин у сфері прав 

людини, створюючи умови для виникнення нових суспільних відносин у цій 

сфері та запобігаючи виникненню суспільно шкідливих відносин у сфері прав 

людини. П.М. Рабінович обґрунтовує, що досягнення цілей правового 

регулювання здійснюється за допомогою певних засобів, які є:  

по-перше, шляхами юридичного впливу на поведінку людини; 

по-друге, є різними за своєю природою та функціональним 

призначенням [191, c.14].  

Крім вищезазначених чинників ефективності вчений вказує і на дію 

правових норм у процесі досягнення мети у сфері прав людини, що може мати 

різний характер, а саме:  

1) інформаційний, ідеологічний, загально-виховний у сфері прав 

людини;  

2) реалізація норм права через дотримання, виконання і використання - 

безпосередня реалізація права у сфері прав людини;  

3) державно-владна діяльність компетентних органів по забезпеченню 

впровадження правових норм - так звана правозастосовча реалізація у сфері 

прав людини.  

Таким чином, П.М. Рабінович доводить, що ефективність правового 

регулювання прав людини в одних випадках забезпечується лише засобами 

власної дії норми права, яка регулює відносини людини, її життя та безпеки, а 

у інших - у результаті дії системи: норма та її застосування [191, c. 15]. 

У науковій літературі обгрунтовано дві загальновизнані класифікації 

шляхів вдосконалення  ефективності правового регулювання, у тому числі і у 

сфері прав людини.  

Перша містить двоступеневий рівень шляхів вдосконалення 

ефективності, а саме: 

1)   загально-соціальні шляхи вдосконалення ефективності:  
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   - відповідність норми об'єктивним законам (закономірностям) існування 

й розвитку людини та суспільства;  

    - відповідність норми конкретно-історичним умовам її функціонування, 

реальним можливостям її здійснення (матеріальним, духовним, часовим, 

кадровим та ін);  

  - відповідність юридичної норми реальним потребам та інтересам тих 

суб'єктів, відносини між якими вона має регулювати;  

  - відповідність юридичної норми стану правосвідомості й моралі, рівню 

загальної культури, громадській думці згаданих суб'єктів;  

- відповідність норми права висновкам тих наук (суспільних, природничих, 

технічних), які «предметно» вивчають об'єкти, що перебувають у сфері 

правового регулювання;  

   - відповідність юридичної норми загальним закономірностям 

самоорганізації системних явищ (їх вивчає наука синергетика) і 

цілеспрямованої організації таких явищ (їх вивчає, зокрема, кібернетика) [191, 

c. 18].  

2) юридичні (спеціально-соціальні) шляхи вдосконалення ефективності: 

- правове закріплення домінуючих потреб людини;  

- предметна визначеність діяльності правотворчого органу;  

- визначеність меж правового регулювання у сфері прав людини;  

- зумовленість правотворчої діяльності об'єктивними умовами існування 

людини у суспільства;  

- зміна сфери і типу правового регулювання природних прав людини 

сучасним реаліям;  

- особливості правотворчості як результату творчого процесу; 

- системність законодавства у сфері прав людини;  

- якість законодавства та відповідність європейським стандартам у сфері 

прав людини; 

 - досконалість юридичної техніки;  

- чітке визначення видів юридичної відповідальності, що настає за 

порушення нормативних приписів, механізму її реалізації [191, c.19].  
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Друга класифікація будується на трьох ступеневому рівні шляхів 

вдосконалення або підвищення ефективності правового регулювання: 

1) вдосконалення правотворчості, у процесі якого в нормах права 

повинні найбільш повно відображатися інтереси людини, її життя, гідності, 

волевиявлення та безпеки і ті закономірності, в межах яких діють юридичні 

норми; 

2)  вдосконалення професійного правозастосування доповнює дієвість 

нормативного регулювання, оскільки більш глибоко враховує та конкретизує  

певні обставини у сфері прав людини та конкретизують своєрідність кожної 

юридичної ситуації, що знижують порушення та колізії у застосуванні норм 

права; 

3) підвищення рівня правосвідомості та правової культури людини як 

суб'єкта, що безпосередньо впливає на якість правового регулювання у сфері 

прав людини, на процес приведення законодавства до європейських стандартів 

у сфері прав людини суспільства, зміцненню законності і правопорядку [206, 

c. 499].  

Цікавою у наукових джерелах є точка зору Ю.В. Кривицького, який 

доводить, що інтенсивне підвищення ефективності правового регулювання 

залежить від низки важливих факторів (чинників), одним з яких є 

удосконалення його юридичних засобів, тобто зміни в елементах механізму 

правового регулювання у бік поліпшення їх правових якостей (сутнісних 

характеристик) [207, с. 183]. Вчений зауважує, що вдосконалення норм права 

завжди було пріоритетною метою юриспруденції. Припинення науково-

практичної діяльності, спрямованої на її досягнення, може дорого коштувати 

суспільству. Науковець пояснює, що нормотворчий процес у сучасній державі 

відіграє ключову роль, адже норми права, на думку дослідника, є важливою та 

цінною «продукцією» [207, с. 184]. У зв’язку із чим Ю.В. Кривицький 

аргументує, що  вдосконалення спеціалізованих норм права як елемента 

механізму правового регулювання є чинником підвищення ефективності 

правового регулювання. Під досконалістю спеціалізованих норм вчений 

розуміє міру їх відповідності справжньому сенсу буття, природі цих правових 
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засобів. Науковець доводить, що процес удосконалення спеціалізованих норм 

права зорієнтований на поліпшення їх позитивних якостей. А у загальному 

аспекті якість спеціалізованих норм права є сукупністю сутнісних (змістовно-

формальних) властивостей, що іманентно притаманні цьому виду юридичних 

норм і характеризують його як елемент правового регулювання. У той же час, 

підкреслює дослідник, якість спеціалізованих норм права охоплює лише ті 

властивості, що обумовлюють їх придатність для використання за 

функціональним призначенням [207, с. 184]. Ю.В. Кривицький наголошує на 

тому, що спеціалізовані норми права багатогранні у гносеологічному та 

поліфункціональні у прикладному сенсі юридичні засоби. Останні є не тільки 

підґрунтям для правильного сприйняття, розуміння основних 

(правоустановчих і правоохоронних) норм права, а й джерелом 

загальноприйнятого, інтегративного правового впорядкування. Вчений 

наголошує, що це є уніфікаційним фактором розвитку правового регулювання, 

який здатний як здійснити стимулюючу, позитивну дію на громадську думку, 

так і кардинально знизити (девальвувати) загальну соціальну оцінку чинної 

моделі правового регулювання суспільної життєдіяльності в Україні. Вчений 

доводить, що світоглядне визнання цінності спеціалізованих норм права 

автоматично не усуває недоліки, що супроводжують сучасне буття цього 

правового феномена. Науковець засвідчує, що здійснений ним аналіз чинного 

законодавства вказує на те, що якість багатьох спеціалізованих норм 

залишається низькою, і у більшості випадків дефективність спеціалізованих 

норм права породжується невраховуванням фундаментальної природи права, 

вираженням якої вони являються [207, с. 184]. 

 На наш погляд, шляхом вирішення проблеми ефективності правового 

регулювання природних прав людини є шляхом досягнення бажаного 

результату, за яким інтереси регулювання та захисту природних прав людини 

є головним орієнтиром для вдосконалення елементів механізму правового 

регулювання у цій сфері та, як наслідок, підвищення його ефективності. Серед 

яких, на нашу думку, необхідно виокремити: 

1) удосконалення правотворчості до того рівня, коли в нормах права 
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будуть більшою мірою виражатися інтереси людини, її життя, волевиявлення 

та гідності, з адаптацією до сучасних реалій різних сферах життя; 

2) удосконалення у сфері правозастосування, що доповнить дієвість 

нормативного регулювання у сфері прав людини. Правозастосування 

дозволить аналізувати і враховувати ефективність новостворених правових 

норм, дозволить побачити в статистиці наскільки та чи інша норма «працює». 

Поєднання правотворчості і правозастосування дозволить виявляти ті сфери, 

які дійсно необхідно регулювати і надалі контролювати; 

3) підвищення рівня правової культури (правової грамотності) 

людини як суб'єкта права, для розуміння нею факту створення та прийняття 

тієї чи іншої норми та її ефективної реалізації, а саме вплив цієї норми на  

життя людини у  суспільстві; 

4) експертиза нормативно-правових актів у сфер прав людини на 

предмет відповідності чинному законодавству та пристосування 

европейстким стандартам. Виявлення дефектів таких норм і, як наслідок, 

прийняття рекомендацій щодо їх усунення з чітким обґрунтуванням власної 

позиції, що наддасть можливість вирішити проблему підвищення 

ефективності правового регулювання природних прав людини; 

5) механізм по встановленню «зовнішнього контролю», тобто контроль 

громадськості за законопроектної роботою дозволять також підвищити 

ефективність правового регулювання у сфері прав людини. 

На нашу думку, основні шляхи підвищення ефективності правового 

регулювання природних прав людини можуть бути класифіковані на два 

основних напрямки: 

1. підвищення соціальної ефективності регулювання природних прав 

людини шляхом: 

- визначення соціальної мети такого регулювання; 

- забезпечення ефективної взаємодії правових та інших соціальних норм 

(впершу чергу норм моралі) в процесі регулятивного впливу; 

- реальна адаптація норм права до вимог суспільної дійсності; 
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- орієнтація норми на забезпечення суспільних потреб та інтерсів; 

- акцентованість норми на забезпечення соціального компромісу у сфері 

прав людини; 

- вияв закономірностей відносин у сфері природних прав та передбачення 

напрямків їх розвитку; 

- врахування світової практики правового регулювання у аналізованій 

сфері; 

- можливість закріплення та врівноваження різноманітних суспільних 

інтерсів у сфері прав людини; 

- аналіз та оцінка соціально-економічних і політичних факторів та умов, 

у яких діє право; 

- відсутність політичної заангажованості діяльності правотворчих та 

правореалізаційних  органів; 

- можливість визначення соціальної значимості права за певними 

критеріями; 

- формування достатнього рівня суспільної свідомості та культури 

суб’єктів права; 

- значний рівень забезпечення правом необхідного рівня свободи особи; 

- забезпеченість правом інтеграції людини у суспільство; 

- можливість співвідношення потенційної та реальної ефективності 

права. 

2. підвищення спеціально-юридичної ефективності правового 

регулювання природних права людини: 

- чіткість, зрозумілість та доступність для розуміння приписів для 

суб’єктів права; 

- чітка визначеність мети прийняття законодавчого акту; 

- можливість планування результативності припису, що приймається; 

- реальна можливість забезпечення принципу верховенства права; 

- формування оптимального комплексу правових засоів, способів та 

методів правового регулювання природних прав; 
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- чітка визначеність предмету правового регулювання; 

- можливість оптимального поєднання політичних, економічних та 

соціальних факторів у праві; 

- відповідність правового регулювання об’єктивним потребам 

суспільства; 

- можливість права внести реальні зміни у практику реалізації природних 

прав; 

- наявність несуперечливого законодавства, що, на думку А. Селіванова, 

здатне забезпечити конституційність права вцілому [208, с. 34]. 

- регулювання природних прав якісними правовими законами; 

- підвищення професіоналізму юридичної сфери, що, на думку Н.М. 

Оніщенко, забезпечує узгодженість законодавчої ідеї та нормативного її 

закріплення [209, с. 142]. 

- передбачення чіткого механізму реалізації правових приписів; 

- наявність проведення наукових експертиз нормативних актів, що 

регулюють відносини у сфері прав людини; 

- врахування зарубіжного досвіду правового регулювання природних 

прав людини. 

Висновки до Розділу 2 

 

За результатами теоретичного обґрунтування  правового регулювання як 

виду соціального регулювання у забезпеченні природних прав людини, а 

також ролі загального та індивідуального правового регулювання у 

забезпеченні природних прав людини ми можемо зробити наступні висновки: 

1) правове регулювання природних прав людини» є формою  

реалізації функцій права, що вирaжається у стaдійному цілеспрямованому 

спeціально-юридичнoму впливові на значущі для держави і суспільства 

віднoсини, пов’язані із невід’ємними природними прaвами людини, якому 

притамaнні особливі метoди і спoсоби, здійснювані за допoмогою системи 

правових засобів і спрямoвані на досягнення захисту природних прав людини; 
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2) сутність правового регулювання природних прав людини полягає 

у ефективності правових норм, що регулюють означені правовідносини, 

оскільки основним правовим засобом, за допомогою якого виявляється 

спеціально-юридичний вплив на найважливіші для держави і суспільства 

суспільні відносини, що пов’язані з невід’ємними права людини, є саме норма 

права; 

3) основне призначення процесу правового регулювання природних 

прав людини полягає у:  

-  процесі пошуку і формулювання певних правил, що визначають, 

регулюють та захищають людину та її природні права  у суспільстві, якими є 

норми права;  

- безпосередньому законотворчому процесі, що забезпечує закріплення 

цих норм у нормативно-правових актах, а також визначення та передбачення 

відповідних засобів юридичної відповідальності за їх порушення;  

- процесі створення особливих правил організації, що визначають 

структуру, мету та функції самого державного апарату, всієї системи 

(структури) організації суспільства у межах державного управління, що 

сприяють необхідності прийняття зазначених нормативно-правових актів; 

4) загальне (нормативне) правове регулювання природних прав 

людини полягає у визначенні, упорядкуванні та організації відносин щодо 

забезпечення природних прав людини за допомогою створення, зміни, 

доповнення або скасування правових норм, визначення їх сфери дії у просторі, 

часі та за колом осіб;  

5) загальне та індивідуальне правове регулювання природних прав 

людини є взаємно доповнюючими видами, завдяки взаємодії яких 

компенсуються недоліки як нормативного регулювання (абстрактнiсть, 

віддаленість від фaктичних відносин), так і індивідуaльного (мiнливiсть, 

знaчний простiр для проявiв свaвілля, суб'єктивiзму); 

6) предметом загального та індивідуального правового регулювання 

природних прав людини є відносини, по’вязані із невід’ємними правами 

людини, що потребують як нормативної так і індивідуальної регламентації. 
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Предметом загального правового регулювання є природні права людини для 

всіх і кожного. Предмет індивідуального регулювання є складовою частиною 

предмета загального правового регулювання та може бути упорядкований 

індивідуальними правовими засобами; 

7) межі загального та індивідуального правового регулювання  - це 

межі юридичного впливу на природні прав людини, що відокремлюють сферу 

правового регулювання від соціального регулювання, відображають місце і 

роль юридичних засобів у системі загального регулювання; 

8) ефективність правового регулювання природних прав людини 

відображається у здатності правових норм впливати на відносини у сфері прав 

людини, яку можливо виявити в процесі оцінки результатів її реалізації 

(реальна ефективність), а в іншому випадку - властивістю правових норм 

(потенційна ефективність). 
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РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСОБУ 

ЗАХИСТУ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

3.1. Теоретико-правовий аналіз правового регулювання захисту 

природних прав людини 

   

Природні права людини є особливою юридичною категорією, 

домінуючою властивістю якої, поряд із політико-філософським та 

ідеологічним характером, є їх юридичне спрямування, що виявляється у 

регулятивних, правозахисних властивостях означених прав. Юридичний 

характер і правозахисна властивість базуються на тому, що природні права 

людини, будучи визнаними міжнародним співтовариством і державою, 

привносять і у міжнародно-правову, і у національно-правову системи 

відповідні режими, формують порядки і алгоритми їх правового здійснення і, 

що найголовніше, - їх захист юридичними засобами. На думку П.В. Анісімова, 

природні права людини тільки тоді перетворюються на реальну цінність, коли 

вони надійно гарантовані та захищені [210, с. 14]. 

Визнання, правове регулювання та захист природних прав людини є 

найважливішою проблемою сучасного цивілізованого суспільства, що до 

недавнього часу простежувалася через пріоритетність інститутів державної 

влади, навіть на ідейно-декларативному рівні. Сучасні умови розвитку 

суспільства не можливі без захисту людини, її правомірних вимог та  захисту 

її прав і свобод, що залежать від  дієвості та результативності юридичних та 

неюридичних інструментів, а також їх цілісного взаємозв'язку і 

взаємозалежності. Реальний захист природних прав людини не може бути 

результатом реалізації окремих норм, впровадження окремих засобів і методів 

захисту. Захист природних прав людини як окремий аспект теорії права є 

одним з основних принципів сучасної правової держави, а «право на правовий 

захист природних прав людини» - найважливішою підгалуззю міжгалузевого 

інституту внутрішньодержавного права, що розвивається  у тому числі і як 

галузь міжнародного права [211, с. 103]. За допомогою правового захисту 

охороняється правовий статус людини, визначаються межі втручання в  
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особисту сферу та юридичні гарантії захисту її прав. Природні права людини 

та їх захист є обов'язковими елементами  розуміння сутності та змісту правової 

держави. Тому правова держава не можлива без повного визнання природних 

прав людини та їх ефективного організованого захисту. Для сучасної 

української правової системи це означає необхідність суттєвої переорієнтації 

усього законодавства, всієї системи правового регулювання з метою 

забезпечення визнання, поваги і захисту природних прав людини. У зв’язку із 

цим, виникає потреба у вивченні можливостей формування особливої, 

відповідної букві і духу закону  категорії захисту природних прав людини та її 

правового регулювання . 

Теоретико-правове дослідження категорії захист природних прав 

людини знайшло відображення у роботах С.С. Алексєєва, П.В. Анісімова,  

М.І. Байтіна, Н.В. Вітрука, Л.І. Глухарьова, О.І. Наливайка, Л.В. Ткачука. 

Науковцями обґрунтовується думка про обов'язкове включення захисту 

природних прав людини до визначення загального поняття «права і свободи 

людини». Головним аргументом на користь саме такого розуміння природних 

прав людини, вважають науковці, є той факт, що захист природних прав 

людини ґрунтується на такому праві людини, як її право на правовий захист. 

Це право, на думку вищезгаданих дослідників, не має жодних інших цілей, 

крім як усунення перешкод на шляху до здійснення всіх інших прав людини 

та відновлення вже порушених. Основна наукова і теоретична цінність 

зазначеного наукового підходу до розуміння захисту природних прав людини 

полягає у тому, що він орієнтує на пошук все більш дієвих засобів і механізмів 

ефективного втілення захисту природних прав людини у сучасне соціально-

політичне життя [212, с. 112]. 

Метою цього підрозділу є обгрунтування поняття захисту природних 

прав людини як теоретико-методологічної підстави правового регулювання, 

з'ясування особливостей юридичної природи і регулятивної цінності означеної 

категорії, виявлення та всебічний розгляд сутності захисту природних прав 

людини. Означена мета потребує вирішення наступних основних задач: а) 

обґрунтування категорії «захист природних прав людини» як юридичного 
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феномена та з’ясування якісного складу цієї категорії; б) виокремлення ознак 

та функцій захисту природних прав людини;  

в) дослідження сутності поняття «захист природних прав людини». 

Проблема правового захисту природних прав людини знаходиться  

перетині правозахисного та регулятивного напрямків дослідження природних 

прав людини, об'єднуючи правозахисний і регулятивний потенціали 

досліджуваної категорії, що відображає найбільш напружену, у практичному 

відношенні і складну для наукового осмислення систему прав людини у 

сучасному суспільстві. Оскільки правозахисне регулювання категорії 

«природні права людини», з одного боку, може бути визначеним у якості 

певної частини об'єкта пізнання теорії держави і права, а з іншого - як об'єкт 

пізнання теорії прав людини, виникає уявлення про комплексний характер 

предмета дослідження мети  цього підрозділу. Вважаємо, що правове 

регулювання захисту природних прав має складний комплексний характер, 

який полягає у закріпленні правових засобів захисту, процесу їх застосування 

та правових наслідків. Тому у цій роботі ми будемо розглядати категорії 

правове регулювання захисту прав та правовий захист як тотожні. 

Розуміння поняття правового захисту природних прав людини як 

результату філософсько-правової та аналітико-юридичної думки, так і 

поставлених юридичною наукою і практикою проблем вдосконалення 

означеного феномену містить аксіому - людина є метою, а не засобом. У цьому 

контексті полягає вимога до суспільства і держави щодо захисту природних 

прав людини. На нашу думку, головним об'єктом досліджуваної категорії є 

саме поняття «захист», а не категорія «природні права людини», що за своїм 

змістом охоплює у єдності і цілісності сукупність індивідуальних потреб 

людини. Визнання справжнім об'єктом досліджуваної категорії саме захист, а 

не природне право, дозволяє перенести акцент і у дослідженні підстав самого 

захисту, з формального визначення тих чи інших інтересів правовими на 

момент самоідентифікації людиною себе як суб'єкта, здатного претендувати 

на певні блага, задоволення власних інтересів у соціально-правовому 

середовищі [211, с. 103]. 
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Захист природних прав людини та його регулювання сучасними 

вченими (Б.В. Малишев, Т. Ю. Дашо) розуміється як сукупність засобів 

правового захисту з метою регулювання природних прав людини, що 

виникають з факту здійснення права людини на правовий захист означеної 

категорії [212, с. 7]. Науковці (В.Л. Казаков, С.М. Михайлов) об’єднують 

правозахисне регулювання у систему як цілісне, внутрішньо узгоджене і 

відносно самостійне утворення, обумовлене дією прав людини на правовий 

захист, що поєднує у собі спеціальні правозахисні засоби впливу на природні 

права людини [213, с. 6]. В.Л. Казаков обґрунтовує ідею про те, що категорію 

природні права людини недоцільно використовувати для позначення об'єкта 

захисту,  оскільки мова йде лише про захист одиничних потреб людини, а, як 

доводить науковець, стан «правової комфортності людини» забезпечує саме 

захищеність потреб людини у їх цілісній сукупності (системі)  

[214, с. 12]. Перехід від окремо взятого права (природних) до прав людини 

взагалі, доводить дослідник, є переходом від одиничного до множинного, а не 

від часткового до загального, він фактично рівнозначний помилковому 

переходу від поняття «правова норма», використовуваного для позначення 

одиничного правила поведінки, до поняття «правові норми» для позначення 

права у цілому [214, с.13]. В.Л. Казаков аргументує, що як і правові норми, які 

у своїй системі утворюють право, так і права людини тільки у їх системі слід 

визнавати об'єктом захисту [214, с.14 ]. 

Важливоюна нашу думку, є точка зору І.А. Блінової, яка вважає, що 

правовий захист природних прав людини як самостійна категорія є 

забезпеченням та ефективною реалізацією природних прав людини, що 

відображені у відповідних міжнародних стандартах за умови застосування 

заходів державного примусу для припинення порушення природних прав 

людини, юридичній відповідальності винних осіб та відновлення порушених 

природних прав людини [128, с.5].  

Науковець доводить, що захист природних прав людини повинен 

забезпечуватися загальнообов’язковим визначенням принципів захисту 

природних прав людини, таких як: 
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а) закріплення природних прав людини у сукупності основних прав 

людини, що підлягають правовому захисту за умови відповідності переліку 

прав мінімальним міжнародним стандартам у галузі прав людини; 

в) визначення типу правового регулювання і правового засобу 

вирішення конфліктних ситуацій у сфері природних прав людини та їх захисту; 

г) формування загальної нормативно-правової бази правового захисту 

природних прав людини з визначенням правових способів і засобів захисту 

цих прав у сфері різних видів право-охоронної діяльності;  

д) захист природних прав людини через здійснення політики 

профілактики, а також загальної та приватної превенції протиправної 

поведінки; 

є) захист природних прав людини за допомогою припинення посягань на 

природні права людини через застосування заходів державного примусу; 

ж) захист природних прав людини через застосування заходів юридичної 

відповідальності за їх порушення; 

з) відновлення порушених природних прав людини; 

і) компенсація за порушення природних прав людини; 

к) формування високого рівня правосвідомості і правової культури на 

основі формування правосвідомості вільної людини з чітким уявленням меж 

реалізації власного природного права; усвідомлення суспільством і державою 

цінності природних прав людини і їх реалізації як найвищої юридичної 

цінності; 

л) формування правової стратегії у політиці держави на основі 

вирішення питань захисту природних прав людини органами державної влади 

та місцевого самоврядування спільно з правозахисними організаціями на 

основі врахування таких об'єктивних факторів як конституційне визнання 

людини і її природних прав як вищої та невід’ємної цінності, пріоритет 

відповідних міжнародно-правових стандартів, невідчужуваність і належність 

кожному від народження фундаментальних природних прав [215, с. 15]. 

Отже, правовий захист природних прав людини є формою реалізації 

права людини на правовий захист, що забезпечується з метою повноцінного та 
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ефективного здійснення людиною невід’ємних прав, полягає у діяльності 

зацікавлених суб’єктів за умови застосування засобів державного примусу для 

недопущення порушення природних прав людини, їх відновлення, 

гарантування можливістю застосування засобів примусового впливу [211, с. 

104]. 

На думку Я.М. Шевченко захист прав є забезпеченням та відновленням 

порушеного права компетентними органами чи самим суб’єктом [216, с. 539]. 

С.В. Бобровник цю категорію визначає як здійснювану відповідно до закону 

діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування з 

попередження та усунення протиправних діянь, поновлення юридичних 

громадян [217, с. 155]. 

 Онтологічний аспект поняття правового захисту природних прав 

людини не належить до об'єктивного  або до суб'єктивного права, а полягає у 

природно-правових потребах людини. У зв’язку із чим у наукових джерелах 

існують декілька точок зору щодо дослідження цього поняття через:  

1) відмінності у поняттях «захист природних прав людини» від 

«юридичного захисту природних прав людини»;  

2) відмінності у поняттях «право на захист природних прав людини» і 

«право на юридичний захист природних прав людини»; 

3) відмінністю понять «охорона» та «захист» природних прав людини. 

Перша точка зору полягає у тому, що поняття «юридичний захист прав 

людини» є більш вузьким ніж «захист природних прав людини». П.В. Анісімов 

звертає увагу на те, що як у науковій літературі, так і безпосередньо у 

законодавстві «юридичний захист природних прав людини» розуміється у 

самому широкому значні, а саме як механізми, способи і засоби дії права на 

захист природних прав людини, діяльність держави, у тому числі 

уповноважених органів та посадових осіб, спрямована  на захист законності і 

правопорядку у цілому, у той час як поняття «захист природних прав людини» 

обмежується юридичним забезпеченням лише правового захисту людини [210, 

с. 18]. П.В. Анісімов обґрунтовує, що поняття юридичний захист природних 

прав людини як більш вузьке, ніж поняття захист природних прав людини. У 
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основу цього висновку вченим покладено тлумачення термінів «юридичний» 

і «правовий», де , на думку дослідника, термін правовий значно ширший та 

містить все, що належить до права. На підставі цього  П.В. Анісімов вважає, 

що більш правильним для характеристики захисту природних прав людини є 

використання терміну не «юридичний захист», а «правовий захист» [210, с. 19]. 

Інша точка зору полягає у дослідженні захисту природних прав людини 

як форми реалізації права людини на правовий захист, забезпечену 

організаційно-правовими засобами і заходами примусу, що застосовуються з 

метою усунення перешкод на шляху здійснення природних прав людини, а 

також відновлення порушених прав і покарання винних у їх порушенні. Право 

на правовий захист природних прав людини, обумовлюючи існування всієї 

системи правозахисного регулювання, є її сутнісним елементом. Саме 

інструментальна цінність цього права найбільш повно і яскраво виявляється у 

особливостях її регулятивного впливу на суспільні відносини [214, с. 14]. На 

думку П.В. Анісімова, сутнісні особливості природних прав людини є 

об'єктивною закономірністю, що матеріалізується у юридичних властивостях 

їх захисту та концентровано виражається у праві людини на правовий захист. 

Завдяки цим причинно-наслідковим зв'язкам, доводить вчений, генеруючим 

центром всієї системи правозахисного регулювання є сама людина, яка 

активно реалізує своє невідчужуване право на захист і потребує допомоги 

компетентних суб'єктів. У зв’язку із чим, обґрунтовує науковець, 

правозахисна діяльність компетентних суб'єктів повинна розглядатися у 

площині реалізації саме права людини на правовий захист з усіма 

організаційно-правовими наслідками [210, с. 22]. Таким чином, науковці –  

прихильники цієї точки зору, обґрунтовують, що право людини на правовий 

захист її природних прав виступає по відношенню до інституту захисту прав 

людини підставою, розглядають його у якості сутності цієї наукової проблеми 

[210, с. 32]. 

Наукові джерела містять різні точки зору щодо розмежування понять 

«охорона» та «захист» природних прав людини. Адже, етимологія термінів 

«охорона» та «захист» збігаються. Так, під терміном «захищати» у Великому 
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тлумачному словнику сучасної української мови розуміється: оберігати, 

охороняти, обороняти, відстоювати, заступатися, під терміном «охороняти» - 

стерегти, берегти, оберігати, охороняти, вартувати, обороняти, захищати [218, 

с. 877]. 

Більшість вчених (А. Венгеров, А. Алієв) акцентують увагу на 

самостійному значенні інститутів охорони і захисту прав людини. А. Венгеров 

розуміє охорону природних прав людини як механізм безпосередньої дії 

охоронних норм і діяльність уповноважених органів щодо недопущення 

порушень природних прав людини. Захист, на думку вченого, має місце тоді, 

коли природні права людини порушені або виникла реальна загроза їх 

порушення. Науковець доводить, що захист є юридичною гарантією 

правомірного використання людиною своїх невід’ємних прав, яке націлене на 

створення найкращих умов реалізації цих прав. Науковець доводить, що 

розбіжність понять «охорона» і «захист» знайшло відображення і у 

законодавстві [219, с. 234]. 

Б.Ю. Тихонов, Д.М. Чечот  під охороною розуміють профілактичні 

заходи, що здійснюються державними органами і громадськими організаціями 

для попередження порушень природних прав людини, а також усунення 

різних перешкод, які заважають реалізації означених прав. Під захистом вчені 

розуміють примусовий (стосовно зобов’язаної особи) спосіб відновлення 

порушеного права. Охорона як правова категорія, на думку вчених, охоплює 

заходи, що застосовуються до порушника природних прав, а захист є заходом, 

що застосовуються після правопорушення для поновлення порушеного 

природного права людини [220, с.16; 221, с. 61].  

С.С. Алексєєв під захистом природних прав людини розуміє державно-

примусову діяльність, спрямовану на реалізацію «відновлювальних» завдань 

– на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного 

обов’язку [222, с.51]. Схожою є думка К. Горностай, яка вважає, що захист 

природних прав людини є забезпеченням чи відновленням порушеного 

суб’єктивного права компетентними органами чи самим суб’єктом цього 

права [223, с.51].  
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Дещо інша точка зору обгрунтована В. Новосьоловим, який доводить, 

що категорія «охорона» передбачає як попередження порушення прав людини, 

так й їх захист. Дослідник наголошує, що поняття «захист» більш вузьке, 

порівняно із поняттям «охорона» та є його складовою [224, с.7].  

Соціальне спрямування співвідношення досліджуваних понять 

належить П.В. Анісімову, який доводить, що розуміння відмінностей 

означених понять має важливий характер у практично-соціальному житті. 

Науковець це пояснює тим, що поняття «захист» та «охорона» по-різному 

фіксують або, як уточнює вчений, реалізують роль і значення людини як 

особистості у суспільно-політичних умовах сучасного суспільства [210, с. 7]. 

М.І. Бару  поняття правовий захист природних прав людини розуміє як 

комплексне, відносячи до нього:  

а) сукупність прав і обов’язків, якими людина наділена згідно з чинними 

нормами права;  

б) фактичне забезпечення зазначених прав на основі гарантій, 

встановлених законодавством. 

 Вчений пояснює, що зазначені критерії належать до діяльності як 

правотворчих, так і правозастосовних органів влади [225, с.26]. 

Важливим у вітчизняній юридичній літературі є погляд О.І. Наливайка 

на досліджувану проблему через визначення мети правового захисту прав 

людини. На думку дослідника, мета правового захисту природних прав 

людини полягає у забезпеченні правової захищеності тих суспільних відносин, 

у яких одним із суб'єктів є людина. Науковець виокремлює декілька рівнів 

мети правового захисту природних прав людини [226, с. 10]. Перший рівень 

обґрунтований О.І. Наливайком, як вища правозахисна мета права, що є 

частиною вищої мети вітчизняного права і може бути сформульована на основі 

тлумачення Конституції України, у якій закріплено, що визнання, дотримання, 

захист прав і свобод людини і громадянина є обов'язком держави.  

На другому рівні правозахисної мети вчений розміщує мету інституту 

правового захисту, виходячи з інтересів держави і людини.  

На третьому рівні правозахисної мети автором розміщені цілі підсистем: 
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1) охорони прав людини; 2) захисту прав людини; 3) юридичної допомоги.  

 Четвертий рівень правозахисної мети, на думку О.І. Наливайка, складає 

правозахисна мета галузей українського права, де, як вказує дослідник, кожна 

галузь права, поряд з іншими, має як мету охорони, так і мету захисту, які у 

кожній галузі різноманітні.  

На п'ятому рівні правового захисту знаходяться правозахисні цілі 

інститутів галузей права.  

Шостий рівень складає мета правозахисних норм [226, с. 11]. 

Вчений доводить, що будь-яка мета правового захисту природних прав 

людини не можлива без засобів її здійснення, якими є у першу чергу дії і 

діяльність людей, спрямовані на реалізацію вимог правозахисних норм права, 

де, правозахисна мета реалізується у два етапи: 

 на першому відбувається прийняття законодавцем норми права 

відповідно до поставленої мети; 

 на другому – здійснення мети за допомогою застосування цієї норми 

[226, с. 11]. 

Виходячи із існуючих уявлень на розуміння поняття правового захисту 

прав людини нами пропонується розкрити його людини через мету цієї 

наукової категорії, яка полягає у бажаному кінцевому результаті вольової 

різнорівневої діяльності зацікавлених суб'єктів у межах функціонування 

інституту захисту прав людини, що забезпечує повноцінне та ефективне 

здійснення людиною невід’ємних прав, які відображають відповідні 

міжнародні стандарти за умови застосування заходів державного примусу для 

недопущення порушення природних прав людини, їх відновлення та 

юридичної відповідальності [227, с. 166]. 

Правовий захист природних прав людини як самостійна категорія 

характеризуються системою ознак. Виваженою у юридичній літературі є 

ознаки, запропоновані Л.В. Ткачуком. Серед основних ознак захисту 

природних прав людини як самостійної юридичної категорії вчений 

виокремлює: 
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по-перше, захист природних прав людини має державну прирoду 

оскільки створюється державою як на виконання її обов’язків перед 

суспільством у цілому, так і перед кoжною людиною, зокрема. Держава 

виступaє голoвним суб’єктом зaбезпечення захисту, рівень і стан якого 

залежить від кола, якості та ефективнoсті діючих у державі гарантій захисту. 

Крім того, реaлізація механізму захисту природних прав людини 

підтримується і зaбезпечується силoю державнoго впливу із мoжливістю 

застoсування правoвого примусу.  

по-друге, захист природних прав людини закріплюється у нормативно-

правових актах. Формальна визначеність захисту природних прав людини у 

тексті норм чинного законодавства наділяє їх такими властивостями як 

загальність, обов’язковість та юридична захищеність; 

по-третє, захист природних прав людини відображає стан та рівень 

розвитку основних сфер суспільного життя держави. Система діючих у 

державі механізмів захисту природних прав людини дозволяє визначити 

пріоритети державної політики, що є показником рівня розвиненості 

національної правової системи окремої країни; 

по-четверте, захист природних прав людини має універсальний та 

безперервний характер. Означена категорія не обмежена у часі, просторі та за 

колом осіб. Захист природних прав людини є категорією постійної дії і 

розповсюджуються на всю територію держави, рівною мірою поширюється на 

кожну людину ; 

по-п’яте, захист природних прав людини визначає повноваження 

правоохоронних та правозахисних органів, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, посадових і службових осіб у процесі здійснення 

правозахисної діяльності, оскільки спрямований на охорону та захист 

невід’ємних прав людини; 

по-шосте, захист природних прав людини має реальний та доцільний 

характер [228, с. 74-75]. 

Виходячи із запропонованого нами визначення ми пропонуємо 

виокремити наступні ознаки правового захисту: 



170 

а) це форма реалізації права на правовий захист, що має всі 

характеристики правореалізації, здійснюється у певних формах та за 

допомогою певних методів; 

б) це діяльність зацікавлених суб’єктів, якими можуть бути суб’єкти, 

яким належить право, інститути громадянського суспільства, держава, 

посадові особи та спеціально створені органи, що діють в межах наданих 

повноважень; 

в) наявність мети, що полягає у забезпеченні повноцінного та 

ефективного здійснення людиною природних прав у відповідності до норм 

національного законодавства та міжнародних стандартів; 

г) сутність цього інституту полягає у забезпеченні недопущення 

порушення природних прав людини; їх відновлення; 

д) наявність засобів, якими є державний примус; 

е) гарантованість шляхом застосування юридичної відповідальності [227, 

с. 167]. 

Правовий захист природних прав людини як наукова категорія, має 

головний та другорядний зміст. Головний  розкриває сутнісні характеристики 

досліджуваного поняття та є відображеним у правових абстракціях 

відповідних юридичних засобів (інструментів), за допомогою яких 

здійснюється регулювання захисту природних прав людини, що виникають з 

факту реалізації права людини на правовий захист. З цієї точки зору 

основними складовими категорії «захист природних прав людини», на нашу 

думку, слід вважати: визнання правосуб'єктності людини, право людини на 

правовий захист, нормативне і індивідуальне правозахисне регулювання, 

правозахисні гарантії природних прав людини. Цей понятійний ряд 

відображає захист природних прав людини у статиці, що відтворює єдність і 

різноманітність всіх складових частин та елементів, які утворюють систему 

захисту природних прав людини, її властивості, внутрішні процеси, тенденції, 

закономірності. У його межах осягається сутнісна сторона захисту природних 

прав людини та його регулювання.  
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Захист природних прав людини здійснюється на основі принципів 

верховенства права, гендерної рівності, справедливості, законності, 

відповідальності. 

Поряд зі статичною характеристикою досліджувана категорія має і 

функціональну, що відображає процес функціонування, а саме рух 

регулювання захисту природних прав людини до своєї мети - захищеності 

природних прав людини. У функціональному аспекті захист природних прав 

людини є динамічним явищем, що являє собою єдність таких стадій 

результативного впливу на захист природних прав людини у суспільно-

політичному житті як:  

1) формування загальної нормативно-правової бази правозахисного 

регулювання природних прав людини, змістом якої є нормативна діяльність 

компетентних суб'єктів;  

2) виникнення конкретного суб'єктивного права людини - права на 

правовий захист природних прав людини і юридичних обов’язків у разі 

порушення останніх;  

3) реалізація суб'єктивних прав і юридичних обов’язків, втілення їх у 

конкретну фактичну правозахисну поведінку людини як учасника суспільно-

правових відносин;  

4) визначення та реалізація заходів примусу захисту природних прав 

людини. 

Разом з осмисленням системи ознак у наукових джерелах міститься і 

функціональна характеристика досліджуваної наукової проблеми. Так, 

функції захисту природних прав людини як основні напрямки соціального 

призначення досліджуваного явища все частіше досліджуються науковцями 

сучасності. Під функціями захисту природних прав людини такими 

дослідниками як В.Г. Афанасьєв та М.Н. Марченко розуміють напрямки 

діяльності суб’єктів, обумовлені сутністю природних прав людини, 

необхідністю реалізації та правового регулювання їх захисту [229, с. 55; 230, 

с. 346]. 
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Сучасні вітчизняні вчені І.В. Берестовський, О.Л. Соколенко під 

функціями правового захисту природних прав людини розуміють систему 

заходів демократичної, соціальної, правової держави, спрямовану на 

недопущення порушення існуючих прав (їх попередження, контроль і нагляд 

за дотриманням прав), а також на підтвердження чи відновлення оскарженого 

чи порушеного права, що реалізуються організаційними й правовими засобами 

і законним шляхом як органами державної влади і місцевого самоврядування, 

так і громадськими організаціями з метою нормалізації процесу здійснення 

зазначених прав [231, с.118]. О.Д. Соколенко серед функцій захисту 

природних прав людини як напрямів такого захисту виокремлює:  

а) попередження порушення природних прав людини;  

б) підтвердження чи відновлення оскаржуваних чи порушених прав; 

 в) контроль і нагляд за дотриманням природних прав людини, що 

покликаний забезпечити належний правовий режим законності й 

правопорядок у відносинах, пов’язаних  із реалізацією людиною належних їм 

прав;  

г) притягнення правопорушників до юридичної відповідальності;  

д) усунення інших негативних соціальних наслідків.  

Останній напрямок вчений пояснює специфічною суттю правового 

захисту природних прав людини як основної функції правової держави, що 

спрямовується на відновлення не тільки можливості конкретної особи вільно 

здійснювати власні невід’ємні права, але й попереджати порушення 

суспільних відносин, забезпечувати досягнення певної соціальної 

справедливості, у тому числі за допомогою засобів юридичної 

відповідальності та подолання негативних соціальних наслідків порушень 

прав людини. О. Л. Соколенко доводить, що значення захисту природних прав 

людини має включати у себе кінцеву мету, що полягає у забезпеченні 

цілковитої реальності таких прав [232, с. 119]. 

О.О. Єремєєва виокремлює дві головні функції правового захисту 

природних прав людини:  
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а) правоохоронну функцію інституту захисту природних прав людини, 

що є складною юридичною конструкцією, яка містить у собі чотири підфункції: 

превентивну, каральну, компенсаційну, правовідновлюючу; 

б) регулятивну функцію захисту природних прав людини, що 

обумовлює соціальне призначення правового впливу, який відображається у 

закріпленні природних прав людини, що підлягають правовому захисту, 

формування загального режиму, принципів та нормативно-правової основи 

захисту природних прав людини, визначення конкретних механізмів 

розв'язання конфліктних правовідносин, пов'язаних із захистом природних 

прав людини [232, с. 9]. 

І.О. Блінова під функціями захисту природних прав людини пропонує 

розуміти обумовлені сутністю означеної категорії, необхідністю реалізації та 

правового регулювання захисту природних прав людини відносно стабільні за 

змістом і формою напрямки загальногалузевого, а також міжгалузевого 

правового впливу на суспільні відносини, що виникають і змінюються у 

зв’язку із порушенням природних прав людини з метою забезпечення стану 

найбільш повної захищеності означеної правової проблеми. На думку вченої, 

нерозривний зв'язок функцій природних прав людини із правової матерією 

обумовлює виокремлення таких основних юридичних функцій як регулятивна 

і охоронна, які є іманентними праву функціями, що характеризують природні 

права людини як специфічну якісну категорію. Науковець доводить, що захист 

природних прав людини має, головним чином, правоохоронне призначення, у 

зв’язку із чим перше місце посідає охоронна функція, призначення якої 

полягає у захисті природних прав людини, як власне права  (міри свободи), від 

будь-якого свавілля, від будь-якого суб'єкта, включаючи державу у цілому 

[215, с. 15]. 

Вчена вважає охоронну функцію захисту природних прав людини 

напрямом правового впливу на відносини у сфері прав людини, обумовленим 

соціальним призначенням природних прав людини як самостійної правової 

категорії, а саме правоохоронною діяльністю, яка полягає у судовій, іншій 
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правоохоронній юрисдикції, а також проактивному та превентивному захисті 

природних прав людини. 

І.О. Блінова окреслює специфічний характер зазначеної функції захисту 

природних прав людини, що виявляється, на думку вченої, наступним чином: 

а) відображає досягнутий рівень політичного і громадського розвитку 

суспільства, а саме гуманної основи права; 

б) інформує суб'єктів правовідносин, які конкретно невід'ємні права 

людини захищені правовими нормами (правом); 

в) втілює властивість права бути виключно важливим способом захисту 

природних прав людини. 

Крім внутрішніх, іманентних праву у цілому і специфічних у межах 

захисту природних прав людини функцій, вчена виокремлює ряд зовнішніх 

функцій цієї наукової проблеми. Серед яких: 1) політична функція; 2) виховна 

функція, що містить у собі інформаційну підфункцію [215, с. 19]. 

На нашу думку, функції правового захисту природних прав людини – це 

напрямки нормативного та індивідуального впливу права на діяльність 

суб’єктів, спрямовані на попередження порушень цих прав, забезпечення їх 

реалізації, відновлення у випадку порушення та покарання винних. Виходячи 

із належності нормативних та індивідуальних правових засобів до права, 

можливо виокремити загальні та спеціальні функції правового захисту. 

Загальні походять від функцій права та спрямовані на правове закріплення 

захисту природних прав та його гарантування. Серед них: 

- регулятивна функція, що забезпечує закріплення природних прав, 

формування принципів та нормативної основи захисту, механізмів його 

реалізації та можливостей подолання конфліктів у сфері прав людини; 

- охоронна функція полягає у закріпленні засобів примусового впливу на 

порушників, механізму застосування відповідальності, регулюванні 

діяльності правоохоронних і судових органів. 

Спеціальні функції відображають особливості правового впливу у сфері 

захисту прав людини та його гарантування. Основними серед них є: 
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- інформаційна, змістом якої є інформування суб’єктів про зміст наданих 

прав, їх межі; засоби гарантування цих прав; методи реалізації прав та засоби 

примусу, що застосовуються у випадку порушення цих прав; 

- превентивна, що полягає у забезпеченні механізмів недопущення 

порушення природних прав та створення умов для їх безперешкодної 

реалізації. Як правило, ці функції забезпечуються галузевим регулюванням, 

що враховує особливості галузевої належності природних права; 

- відновлювальна, що передбачає засоби впливу на порушників 

природних прав з метою гарантування ефективної реалізації можливостей у 

повному обсязі та компенсації завданих особі збитків; 

- каральна функція передбачає правову регламентацію механізму 

призначення та реалізації юридичної відповідальності для осіб, винних у 

порушенні природних прав та усунення негативних наслідків для суспільства. 

Необхідно зазначити, що означені функції реалізуються на 

нормативному та індивідуальному рівнях. Нормативний забезпечує 

обов’язковість правового впливу у сфері захисту прав людини, а 

індивідуальний – забезпечує особливості їх прояву відносно конкретного 

суб’єкта чи випадку.  

Ключовим моментом у дослідженні поняття правового захисту 

природних прав людини є розуміння сутності цієї юридичної категорії. 

Сутність захисту природних прав людини має багаторівневий характер.  

Перший рівень сутності правового захисту природних прав людини 

полягає у юридичному визнанні права людини на правовий захист природного 

права. Соціально-правовий зміст і юридичне призначення такого визнання 

полягають: 

- з одного боку, у забезпеченні можливості правового захисту кожної 

людини. Наприклад, «всі люди є рівними перед законом і мають право, без 

будь-якої різниці, на рівний їх захист законом», - проголошено у статті 7 

Загальної декларації прав людини [133, с. 17]; 

- з іншого боку - покладений на державу обов'язок створити всі необхідні 
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нормативно-правові та організаційні умови виконання цього права. Наприклад, 

«... обов'язок всіх держав виконувати свої зобов'язання щодо дотримання 

захисту всіх прав людини ... », - зазначено у статті 1 Віденської декларації та 

Програмі дій [233, с. 2]. Статтею 3 Конституції України визначено: «… 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 держави» [80, с. 

3]. 

Однак процес виявлення і пізнання сутності захисту природних прав 

людини не вичерпується юридичним визнанням прав людини на правовий 

захист своїх природних прав, оскільки право людини на правовий захист 

взагалі є лише нормативною формою матеріалізації її глибинної сутності. 

Другий рівень сутності правовогозахисту природних прав людини 

досліджується через факт існування нормативної форми природних прав 

людини на правовий захист. Головною причиною зазначеного факту є 

обов’язковий порядок нормативного визначення цієї категорії, що є правовою 

підставою, яка органічно пов'язана із індивідуальними потребами та 

інтересами людини як члена суспільства. Основний сенс нормативної форми 

права людини на правовий захист її природних прав полягає у тому, що воно 

надає особливої правової можливості самостійно або за допомогою інших 

компетентних суб'єктів результативно відстоювати невід’ємні права. Оскільки, 

прагнення людини до непорушності та збереження невід’ємного права, 

необхідного для гідного способу їх життя у суспільстві випливають із 

природних, духовних та інтелектуальних властивостей людини. Філософія 

доводить, що потреби людини на захищеність основних умов гідного 

існування, внутрішньо притаманне людині як суті розумного. Усвідомлення 

умов гідного існування є готовністю людини до цілеспрямованої боротьби - до 

боротьби за самого себе. Здійснення людиною акту виявлення потреб щодо 

захисту полягає у визнанні за нею права на правовий захист [234, с. 158]. 

У зв’язку із цим, на нашу думку, правомірно розглядати цей рівень 

сутності як спосіб дослідження захисту через нормативну форму у основі якої 
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міститься філософське розуміння людини у площині власного правового буття, 

а саме її потреб.  

Наступний рівень сутності правового захисту природних прав людини 

належить до глибинної природи прав людини у цілому, що є спроможністю 

людини до самозбереження шляхом захисту тих якостей і властивостей, які 

стосуються її тіла, душі і духу. Так, В.П. Федоров розкриває сутність захисту 

природних прав людини через виокремлення трьох складових: тіла людини, 

душі і духу людини. Вчений підкреслює, що три складові «тіло - душа – дух» 

утворюють об'єктивну основу, з якої походять природні, сутнісні, 

невідчужувані якості людини як особистості, які відображають сутність 

людини та без яких людини немає. Це такі якості і властивості людини, 

доводить В.П. Федоров, без яких її нормальне існування і розвиток як людини 

у суспільстві та державі неможливий [235, с. 100]. Науковець зазначає, що 

природні, невідчужувані якості і властивості людини, без яких, по суті, немає 

самої людини, у правовій формі, фіксуються і захищаються як природні права 

людини [235, с. 101]. 

Зазначений рівень сутності захисту природних прав людини 

досліджувався ще вченим філософами класичної філософії (Й.Г. Фіхте, Ф.В. 

Шеллінг), зорієнтованої на виявлення і розуміння людини, її першооснов, у 

тому числі, і її невід’ємних прав, а також дослідження видатних юристів 

Античності (Епікур, Полібій). Однак саме на цьому рівні відбувається 

осмислення сутності і цінності захисту природних прав людини, що дає 

можливість зрозуміти першооснови природних прав людини.  

Викладене міркування дозволяє нам стверджувати, що категорія 

сутність захисту природних прав людини має багаторівневий характер і 

неподільно пов'язана із природою самих природних прав людини, що, у свою 

чергу, є проявом збереження людиною природних якостей і властивостей. У 

цьому, на нашу думку, полягає особлива системостворююча та регулятивна 

роль захисту природних прав людини.  

Таким чином, захист природних прав людини як самостійна юридична 

категорія є відображеними у науково обґрунтованих абстракціях сутнісними 
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якостями, сторонами і зв'язками реально існуючої системи захисту природних 

прав людини.  

Враховуючи вищевикладене, ми можемо зазначити, що правовий захист 

природних прав людини є складним та багатогранним явищем, сформованим 

шляхом накопичення морально-філософського підґрунтя та правового 

матеріалу, яке визначає необхідність створення нормативних та організаційно-

правових умов регулювання природних прав людини, їх юридичного 

закріплення як на національному, так і міжнародному рівнях та містить 

поведінковий елемент - правозахисну діяльність як самої людини, так і 

компетентних суб'єктів, що володіють правом на використання спеціальних 

юридичних засобів, спрямовану на забезпечення охорони природних прав 

людини та захисту їх порушень, а також відновлення порушених прав і 

застосування заходів покарання до винних [211, с. 105]. 

 

Підрозділ 3.2. Система правового захисту природних прав людини: 

нормативно-правовий та індивідуально-правовий рівні 

 

Головним принципом сучасного правового мислення є формування 

дієвої системи стабільного світу, що є можливим за умови реалізації концепції 

безпеки та захисту кожної людини та її прав. Ці уявлення складають основу 

імплементації принципу захисту природних прав людини як одного з головних 

елементів у системі захисту прав людини. Сучасне формування системи 

захисту природних прав людини конституційно закріплене та дає можливість 

визнати, правозахисні позиції чинної Конституції України, що пов’язані з 

пріоритетом людини, її прав і свобод, демократичним завоюванням сучасної 

української державності. 

У державах з демократичним режимом захист природних прав людини 

перестає бути діяльністю лише спеціалізованих органів і організацій, а є 

завданням всіх діючих елементів державного механізму, внаслідок чого зміст 

самої системи захисту природних прав людини стає набагато складнішим і 

різноманітнішим. У зв’язку із цим, теоретичне дослідження означеної 
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проблеми набуває практичного значення у реальному житті суспільства, 

оскільки, одним із критеріїв демократичності держави є наявність системи 

захисту прав людини, яка містить у якості необхідного і невід'ємного елементу 

право людини на захист її природних прав.  

Загальнотеоретичні питання, пов'язані з проблематикою дослідження  

означеної у цьому підрозділі наукової проблеми знаходять своє відображення 

у працях таких вчених, як С.С. Алексєєв, П.В. Анісімов, М.І. Байтін, В.І. 

Казаков, Е.А. Лукашева, А.В. Малько, О.Ф. Скакун, С.В. Шевчук. 

Мета дослідження цього підрозділу полягає у виявленні детермінантів 

системи правового захисту природних прав людини, визначенні способів і 

засобів її вдосконалення. Для досягнення означеної мети ми ставимо такі 

дослідницькі завдання: а) визначити поняття системи правового захисту 

природних прав людини; б)  розкрити зміст її складових через правовий 

інструментарій; в) визначити роль складових системи правового захисту 

природних прав людини, простежити характер і ступінь їх впливу на 

ефективність юридичних засобів захисту. 

Система правового захисту природних прав людини містить у собі 

визнання людини «мірою», пов'язаною із виявленням системоутворюючих 

ланок, що забезпечують механізм захисту цього статусу. Імпульсом для 

вдосконалення правозахисних механізмів реалізації таких прав є пошук 

адекватних і доступних процедур, вдаючись до яких людина дійсно може 

відчувати себе найвищою цінністю сучасного суспільства. 

Складність та багатоаспектність завдання цього дослідження природних 

прав людини, їх захисту у тому числі і з точки зору саме системи захисту 

природних прав людини, зумовлює виокремлення різних аспектів теоретико-

правового аналізу означеної наукової проблеми - онтологічного, 

аксіологічного, інституційного, інструментального та інших. Хоча, на нашу 

думку, систему правового захисту природних прав людини доцільно 

розглядати саме в інструментальному аспекті. Задля цього потрібно 

сформувати уявлення про систему як категорію. 
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Л. Берталафі, один з основоположників сучасної загальної теорії систем 

стверджує, що система є комплексом елементів, що знаходяться у взаємодії, у 

результаті якої система набуває нових системних інтеграційних якостей, що 

не властиві її компонентам [236, с. 1482]. 

В.Г. Афанасьєв доводить, що система захисту у результаті своєї 

діяльності, впливає на свої окремі елементи, які нерідко втрачають колишні 

властивості, притаманні їм до об’єднання у цілісну систему. Вчений 

обґрунтовує, що витягнута з цілісного організму частина втрачає специфіку 

живого і перетворюється на мертвий продукт. Науковець порівнює категорію 

цілісності системи із категорією якості [229, с. 21].  

Вчений розуміє систему як наявність компонентів, зв'язків між ними, 

структуру, функції, а також наявність доцільності об’єднання компонентів у 

систему, де одним із важливих системоутворюючих чинників є мета [229, с. 

22]. Науковець досліджує мету як майбутній стан системи, і кінцевий 

результат, продукт заради отримання якого система створюється [229, с. 24].  

Виваженою у науковій літературі є позиція В.І. Кремянського, який 

доводить, що дії системи, її компонентів для досягнення мети, дії із 

застосуванням певних засобів є не що інше як функції системи і її компонентів 

[237, с. 100]. Функцією, на думку дослідника, є вид активної і спрямованої або 

взагалі цілеспрямованої діяльності біологічних або соціальних і технічних 

систем і їх частин. Будь-яка функція, доводить вчений, підпорядкована меті, 

працює на мету, а мета може бути досягнена тільки за умови об’єктивних 

можливостей  її реалізації [237, с. 101].  

  В.І. Кремянський для пояснення і обґрунтування функцій запозичує 

знання про історію системи, її зародження, становлення та розвитку, знання 

про «середовище системи». Науковець доводить, що місце системи у 

суспільстві визначається її відповідністю вимогам часу і зовнішнього 

середовища, де може прискорювати або сповільнювати перебіг процесів у 

системі, надавати їм різних відтінків, форм. Вчений обґрунтовує необхідність 

врахування залежності властивостей системи як від внутрішніх чинників - 
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складу і структури, так і від процесів, що відбуваються у навколишніх її 

умовах [147, с. 149].  

В.Г. Афанасьєв визначає, що складовою системи є будь-яка її частина, 

яка вступає у певні відносини із іншими частинами - підсистемами і 

елементами, а підсистемою є така частина системи, яка сама утворена з 

компонентів, а елементом є «нерозчленований компонент» [229, с. 25]. 

З точки зору юридичної науки таким «нерозчленованим елементом» є 

невід’ємні природні права людини. 

Юридична література визначає поняття системи як об’єднання 

структурних елементів та їхніх взаємозв'язків, що утворюють нову 

інтегративну якість та дозволяють забезпечити цілісність, продемонструвати, 

що її зміст є належним чином організованим і внутрішньо узгодженим [238, с. 

203]. Поширеним є розуміння системи у праві як такої її внутрішньої 

структури, що виражає узгодженість і єдність юридичних норм та їх 

об'єднання у галузі, підгалузі та інститути відповідно до предмета і методу 

правового регулювання [238, с 210]. 

На нашу думку, найбільш доцільним є застосування поняття «система» 

як упорядкованої сукупності елементів, взаємопов’язаних і взаємодіючих 

один із одним, яка має відносну самостійність і органічну єдність, 

характеризується внутрішньою цілісністю і автономністю функціонування 

[239, с. 7]. Саме воно надає можливість виокремити наступні ознаки системи: 

цілісність, неможливість ототожнення з елементами, залежність кожного 

елемента від його місця усередині цілого, структурність, взаємозалежність із 

середовищем ієрархічність, функціональна спрямованість, багатогранність. 

У зв’язку із вищезазначеним ми можемо зробити висновок, що система 

захисту природних прав людини є цілісним, внутрішньо узгодженим і 

відносно самостійним утворенням, спрямованим на забезпечення прав людини 

на правовий захист,  що характеризується спеціальними правозахисними 

засобами впливу на суспільні відносини у сфері захисту природних прав 

людини. Загальною метою досліджуваної системи є всебічний захист 

природних прав людини, що вимагає засобів та дій щодо її досягнення. 
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Означена мета конкретизується у проміжних цілях, якими є забезпечення 

визнання природних прав людини, недопущення порушень природних прав 

людини, а також відновлення порушених природних прав людини і 

застосування заходів юридичної відповідальності. На нашу думку, система 

правового захисту природних прав людини єцілісною, внутрішньо 

узгодженою, відносно самостійною сукупністю нормативних та 

індивідуально-правових засобів регулювання правозахисних відносин та 

правозахисної діяльності щодо здійснення права на захист природних прав 

[240, с. 44]. 

Структура системи захисту природних прав людини являє собою 

організацію її внутрішнього змісту, що містить інституційно виражені, 

нормативно і індивідуально-правові засоби регулювання правозахисних 

відносин, а також правозахисну діяльність щодо здійснення прав людини на 

правовий захист її невід’ємних прав [240, с. 44]. 

Аналізуючи наявні у сучасній юридичній літературі точки зору з питань 

системи захисту природних прав людини ми можемо виокремити наступні 

види класифікацій типів таких систем. 

Однією з найпоширеніших класифікацій є визначення системи захисту 

природних прав людина за змістом засобів захисту, що поділяються на 

юридичні та неюридичні. Науковці (Ю.М. Бисага, М.М. Полінчак, В.Л. 

Казаков) обґрунтовують, що зміст системи захисту природних прав людини не 

вичерпується лише юридичними засобами. Юридичний механізм захисту є у 

певному політичному, соціальному, соціально-психологічному контексті, що 

може знижувати ефективність правозахисних інститутів захисту або навпаки, 

посилювати їх дію, і в силу цього захищеність природних прав людини не 

може забезпечуватися тільки результативністю юридичних засобів захисту. У 

зв’язку із чим науковці до змісту системи захисту включають як юридичні, так 

і неюридичні засоби захисту [241, с. 10]. 

Юридичні засоби захисту природних прав людини є засобами правового 

захисту, що визначають місце і роль у системі захисту прав людини тих 
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підсистем, які сформовані юридичними засобами. До них належать чотири 

підсистеми:  

1) міжнародні засоби захисту природних прав людини, що є відносно 

самостійною підсистемою захисту, сучасний розвиток якої відбувається за 

допомогою формування самостійної системи міжнародного права, що 

здійснює істотний вплив на зміст внутрішньодержавних засобів захисту 

природних прав людини. Ступінь детермінованості ефективності захисту 

природних прав людини та дієвість міжнародних засобів захисту при цьому не 

є однаковою, що обумовлюється наявністю у кожній державі власних 

культурних, економічних, політичних та інших особливостей. Міжнародні 

засоби (норми міжнародного права) у сфері захисту природних прав людини 

отримують свою реалізацію, у тому числі і поза їх опосередкуванням 

національним правом. З точки зору світового співтовариства міжнародні 

засоби розглядаються як абсолютний, універсальний спосіб захисту 

природних прав людини у тих випадках, коли всі інші юридичні засоби 

захисту вичерпали себе, або держава необґрунтовано відмовляється від їх 

застосування. У цьому випадку засоби захисту реалізуються самим 

міжнародним співтовариством і його організаціями, де засоби захисту 

фактично відіграють роль головного засобу, до якого вдаються лише у 

екстраординарних ситуаціях і таке розуміння міжнародних засобів захисту 

знаходить своє відображення у чинних міжнародних нормативних документах 

у сфері захисту прав людини [241, с. 11]. 

Значення міжнародних засобів у системі захисту природних прав 

людини має як позитивний, так і негативний аспекти. Позитивна роль полягає 

у тому, що вони застосовуються у разі, коли їх реалізація забезпечується 

шляхом інтеграції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права у 

національну правову систему. У тих випадках, коли реалізація міжнародних 

засобів виявляється пов'язаною із силовим впливом, вона може призводити і 

до негативних наслідків оскільки, наприклад, може визнавати громадян 

держави, на яких поширюється такий вплив, «жертвами» самого правового 

захисту; 
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 2) конституційні засоби захисту природних прав людини як підсистема 

захисту у сучасних демократичних державах є тим законом, яким закріплено 

основи правового статусу людини як особистості. Конституція складає основу 

юридичного захисту природних прав людини на внутрішньодержавному рівні. 

Норми Конституції, перебуваючи на межі міжнародного і національного права, 

забезпечують імплементацію принципів і норм міжнародного права, що 

стосуються захисту природних прав людини, у національну правову систему. 

На думку В.Л. Казакова, зміст конституційних засобів захисту не слід 

обмежувати передбаченими Конституцією діями компетентних суб'єктів щодо 

захисту природних прав людини. Підсистема конституційних засобів захисту 

природних прав людини, на думку науковця, може бути представлена:  

а) конституційними нормами, що встановлюють: а) загальні принципи 

взаємовідносин людини і держави; б) права і обов'язки щодо здійснення 

конкретних дій у ситуаціях, що обумовлюють необхідність захисту 

досліджуваного права, а також зміст таких дій; в) підстави, умови і порядок 

реалізації прав і обов'язків щодо захисту природних прав людини;  

б) реалізацією таких норм у межах конституційних правовідносин [214, 

с.13]. Вчений доводить, що наявність тих чи інших конституційних засобів не 

спричиняє істотного впливу на ефективність захисту природних прав людини 

у цілому, якщо воно забезпечується створенням і реалізацією інших 

юридичних і неюридичних засобів захисту означених невід’ємних прав. Але у 

своїй єдності і взаємодії конституційні засоби захисту утворюють особливий 

комплекс, що закладає основні напрямки внутрішньодержавного юридичного 

захисту природних прав людини і визначає основні параметри цього захисту, 

оскільки  зміна змісту конституційних засобів призводить до зміни всієї 

системи захисту природних прав людини у частині її внутрішньодержавної 

юридичної складової [214,  c. 15]; 

3) інші галузеві засоби захисту природних прав людини як окрема 

підсистема захисту, до якої належать норми чинного законодавства і їх 

реалізація у межах відповідних правовідносин. Означена підсистема як засіб 

захисту природних прав людини має значно вузьку у порівнянні з 
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конституційними засобами захисту сферу застосування, але, на відміну від 

конституційних засобів, остання наповнює систему захисту природних прав 

людини конкретним змістом. Наприклад, судові та несудові засоби захисту 

природних прав людини відіграють особливу роль у правозахисній системі 

означених прав. А більш висока ефективність судових засобів захисту 

обумовлюється саме особливим положенням судових органів у системі 

державної влади. Але у сучасних умовах відсутності спеціальних гарантій 

незалежності судових органів, справедливості їх рішень та низьким 

авторитетом суду, дійсний пріоритет судових засобів захисту природних права 

людини є мінімальним [240, с. 45]; 

 4) засоби самозахисту природних прав людини, як відносини між 

людиною і системою захисту її природних прав. На думку Ю.В. Самович, 

здатність людини до самозахисту своїх невід’ємних прав залежить від 

політико-правової культури суспільства. Дослідник обґрунтовує, що 

дослідження залежності системи самозахисту від політико – правової 

культури суспільства потребує уточнення та розмежування понять людина і 

особистість, де особистість має такий рівень психіки, який робить її здатною 

управляти власною поведінкою і психологічним розвитком. Вчений зазначає, 

що індивідом (людиною) народжуються, а особистістю стають [242, с. 33]. 

Особистість характеризується активністю, самостійністю суб'єкта, 

перетворюючи функції психіки по відношенню до зовнішнього світу і до 

самого себе і саме завдяки цим властивостям, обґрунтовує вчений, людина має 

змогу ефективно взаємодіяти із навколишнім світом взагалі і з політичною 

системою, зокрема. А сфера захисту прав людини, на думку 

 Ю.В. Самовича, є особливим видом взаємодії між людиною і владою. 

Науковець досліджує самозахист через поняття «соціалізації особистості» як 

процесу, за яким людина набуває якостей та досвіду, необхідних для 

життєдіяльності у суспільстві. Дослідник доводить, що у процесі соціалізації 

особистості величезну роль відіграють чинники національної культури, у 

процесі виховання у системі освіти формуються риси, властивості, звички, що 

відповідають нормам і вимогам, діючої у межах певної культури системи 
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цінностей і традицій. Вчений, звертає увагу, що соціалізація особистості може 

відбуватися як в умовах стихійного впливу на особистість різних обставин 

життя у суспільстві, так і в умовах цілеспрямованого її виховання [242, с. 34].  

На нашу думку, категорію самозахист природних прав людини можливо 

розуміти як самостійно визначену та усвідомлену можливість людини діяти на 

власний розсуд або отримувати визнання певних благ (природних прав).за 

допомогою використання правозахисної системи або її елементів (наприклад, 

суд, інститут омбудсмена, неурядові правозахисні організації, тощо) у разі 

недотримання принципів і норм взаємовідносин між людиною як суб’єктом 

захисту природних прав і державою.  

Серед неюридичних засобів захисту природних прав людини у 

юридичній літературі виокремлюють чотири підсистеми, а саме: 

 а) соціальні засоби захисту природних прав людини – це інструменти, 

що можуть бути спрямовані на стимулювання і відтворення соціальних 

процесів, які сприяють підвищенню ефективності захисту означених 

невід’ємних прав людини. Вчені-прихильники цієї точки зору (В.І. Казаков, 

Ю.В. Самович), вважають, що соціально-економічні умови здатні здійснювати 

істотний вплив на ступінь ефективності захисту природних прав людини. У 

зв’язку із чим науковці обґрунтовують необхідність визнання самостійного 

значення соціальних засобів як інструменту у системі захисту природних прав 

людини. А використання у науковому обігу поняття «соціальний захист 

природних прав людини» є визнанням можливості розгляду захисту 

невід’ємних прав людини крізь призму позитивного впливу соціально-

економічних умов [214, с. 11]. 

Досліджуючи змістовні особливості соціальних засобів захисту 

природних прав людини, їх місце і роль у системі захисту природних прав 

людини, науковці підкреслюють мету застосування таких засобів, яка полягає 

у забезпеченні високого економічного рівня життєдіяльності людини та 

створенні сприятливих умов для її духовного розвитку. Але застосування або 

незастосування соціальних засобів безпосередньо не впливає на ефективність 

юридичних засобів. Вплив, на думку дослідників, у цьому випадку може 
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розглядатися тільки як опосередкований через ідейно-ціннісний лад 

суспільної і індивідуальної свідомості [242, с. 41].  

Ю.В. Самович зазначає, що у зв’язку із здійсненням соціальних засобів 

захисту, відбувається  розширення можливостей для задоволення 

матеріальних і духовних потреб людини, виникають зміни громадської та 

індивідуальні свідомості. Вчений стверджує, що як наслідок в силу того, що 

ефективність юридичних засобів багато у чому залежить від того, як 

переломлюється їх зміст і реалізація вмістом підсистеми духовних засобів 

захисту, змінюється результативність застосування юридичних засобів 

захисту [242, с. 47]. 

б) духовні засоби захисту – інструменти правосвідомості.  

В.Л. Казаков до духовних засобів захисту відносить: по–перше, існуючі у 

суспільній та індивідуальній свідомості ідеї і цінності, що забезпечують 

ефективне здійснення на практиці інших засобів захисту; по-друге, спеціальні 

інструменти, спрямовані на формування такого типу суспільної та 

індивідуальної правосвідомості, у якому знаходять своє вираження зазначені 

ідеї і цінності [214,  c. 16]. Вчений обґрунтовує важливість існування цієї 

підсистеми засобів захисту природних прав людини, оскільки захищеність 

невід’ємного права людини багато у чому визначається відношенням 

суспільства і кожного окремо взятого індивіда до цього права та фактами його 

порушення. Означена підсистема захисту природних прав людини  впливає на 

ефективність цього захисту тільки у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншим 

підсистемами. Місце і роль підсистеми духовних засобів захисту у системі 

захисту природних прав людини визначається:  

по-перше, ефективною реалізацією як юридичних, так і інших 

неюридичних засобів захисту, обумовлюється змістом підсистеми духовних 

засобів захисту і характером такого впливу є ступінь ефективності або 

неефективності реалізованих засобів;  

по-друге, ефективністю юридичних та соціальних засобів захисту 

природних прав людини та сутнісним впливом на зміст підсистеми духовних 

засобів захисту; 
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в) неюридичні засоби захисту, обумовлені діяльністю інститутів 

громадянського суспільства. Ця підсистема захисту ґрунтується на ідеї, що 

незважаючи на правовий характер самого об'єкта захисту – природних прав 

людини, що пов'язаний із їх здійсненням, вони не можуть бути повністю 

врегульовані на законодавчому рівні. Якщо державні органи і посадові особи 

у своїй діяльності, що регулюється імперативно, компетентні здійснювати 

захист природних прав людини тільки прямо передбаченими чинним 

законодавством юридичними засобами, то інші суб'єкти суспільного життя 

можуть використовувати, у тому числі, і неюридичні засоби захисту, 

створення яких відбувається стихійно, а використання обумовлюється 

недостатньою ефективністю наявних юридичних можливостей захисту 

природних прав людини, у тому числі - від посягань з боку саме держави. В.Л. 

Казаков аргументує, що зазначені засоби захисту неоднорідні і можуть, як 

відповідати загальним принципам захисту природних прав людини, так і 

суперечити їм. У першому випадку, доводить вчений, неюридичні засоби 

захисту, які використовуються інституціями громадянського суспільства, 

утворюють особливий комплекс, що забезпечує підвищення ефективності 

захисту природних прав людини в ситуаціях недостатньої ефективності 

існуючих юридичних засобів, у другому - застосування таких засобів суттєво 

знижує ефективність захисту природних прав людини внаслідок незмінного 

виявлення обставин, пов’язаних із порушенням природних прав людини, що 

призводять до посилення правового нігілізму [214, c. 17];  

Наукова література містить єдино обґрунтовану точку зору, що 

правовий захист природних прав людини не лише в сукупності окремих 

засобів, а й між певними підсистемами, має системний характер. 

У дослідженні підсистем, особливо виваженою у юридичній літературі 

є класифікація, запропонована О.М. Коршуновою, яка виокремлює наступні 

ланки системи захисту природних прав людини: 

1) демократична держава як основний суб'єкт захисту природних прав 

людини, що забезпечує такий захист через президента, органи законодавчої і 

виконавчої влади, органи правосуддя і прокуратури, а також органи, що 
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забезпечують адміністративно-правовий захист. До цієї підсистеми  вчений 

відносить і діяльність «національних установ щодо прав людини», які згідно 

із міжнародними стандартами є органами, що створюються Конституцією або 

законом  для здійснення конкретних функцій у сфері захисту прав людини 

(наприклад, уповноважений з прав людини). Вчений обґрунтовує, що 

зазначені суб’єкти - держава, її органи та посадові особи, здійснюють захист 

природних прав людини у властивих їм формах і методами: одні - через 

законодавчу основу, інші - через відновлення порушених прав. Множинність 

державно-правових засобів дозволяє реально гарантувати природні права 

людини, забезпечити їх охорону та захист від неправомірних дій. Науковець 

вважає, що зміцнення і розвиток існуючих способів захисту природних прав 

людини, а також формування нових механізмів  відображає тенденцією до 

створення цілісного комплексу правових гарантій охорони та захисту 

природних прав людини. А удосконалення внутрішньодержавних 

організаційних і правових механізмів захисту природних прав людини, на 

думку О.М. Коршунової, є найважливішим завданням сучасної демократичної 

держави [243, с.7]; 

2) недержавні організації та об'єднання  як суб'єкти захисту природних 

прав людини. Під недержавними правозахисними організаціями, вчений 

розуміє різновид громадянського об'єднання, що ставить собі за мету захист 

природних прав людини і діє незалежно від державних органів та інших 

політичних структур, що здійснюють свою діяльність на основі національного 

і міжнародного законодавства, має власні джерела  фінансування та не має на 

меті отримання прибутку. Основними рисами недержавних організацій є їх не-

державний характер, а також самоорганізація. Одним з основних методів, що 

використовується цими організаціями, є цілеспрямований вплив на 

представників законодавчої, виконавчої та судової гілок влади з метою 

прийняття соціально-значущих рішень у сфері захисту природних прав 

людини [243, с. 9]; 

3) міждержавні механізми захисту природних прав людини. Головним   
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контролюючим міждержавним механізмом, на думку дослідника, є 

Європейський суд з прав людини як  унікальний наднаціональний орган  

правосуддя. Рішення Європейського суду користуються незаперечним 

авторитетом серед національних органів влади та є керівним у повсякденної 

практики органів держав - членів Ради Європи. Вони розглядаються як 

особливе джерело права і з кожним роком все більше впливають на розвиток 

національних правових систем, а також на формування і розвиток 

європейського правового простору [234, с. 10]. 

У теорії вітчизняного права необхідно виокремити класифікацію 

запропоновану О.Ф. Скакун, яка у системі захисту природних прав людини 

виокремлює три підсистеми захисту природних прав людини: судову, 

адміністративну та адміністративно-судову (державну) [244, с. 276].  

О. І. Бондаренко доповнює означену систему ще однією підсистемою – 

громадянською, до якої дослідник відносить захист природних прав людини 

за допомогою соціальних мереж, засобів масової інформації та неурядових 

організацій, що активно займаються проблемами прав людей, які потребують 

підтримки з боку держави [245, с. 89].  

С.В. Шевчук вважає, що система захисту прав людини у кожній країні 

відтворює особливості національної правової системи у більш широкому 

аспекті. Вчений доводить, що важливою практикою є напрацьовані 

міжнародні стандарти та тенденції розвитку у сфері захисту прав людини, 

зокрема, досвід Європейського суду з прав людини, Європейського Суду 

справедливості, тенденції розвитку права, сформовані Венеційською комісією, 

інститутами Ради Європи [246, с. 11]. 

Важливою у теоретичному аспекті є класифікація, запропонована  

А.І. Гайсіною, яка, досліджуючи означену наукову проблему, спирається на 

культурний, політичний і юридичний аспекти та виокремлює три основні 

підсистеми системи захисту природних прав людини: судову, інститут 

омбудсмена, і неурядові правозахисні організації [247, с. 57]. 

Судова підсистема є найстарішим механізмом правозахисної системи, 

яку, на думку дослідниці, не можливо відокремлювати від такої підсистеми як 
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правоохоронна (органи внутрішніх справ, прокуратура, виконання покарання), 

що пов'язані між собою і працюють, доповнюючи одна одну. Вчена досліджує 

правоохоронну підсистему як класичний державний захист природних прав 

людини, що стала першим правовим регулятором взаємовідносин між 

людиною і владою  і лише, за наявністю якої можливо визначити характер 

політичного режиму у державі [247, с. 59]. А. В. Гайсіна обґрунтовує, що 

існування таких систем захисту природних прав людини як інститут 

омбудсмена і неурядові організації є доказом демократизації суспільства і 

політичної системи [247, с. 78]. 

Інститут омбудсмена, на думку науковця, як і судова система є 

інститутом державного захисту природних прав людини, що втілює у собі 

визнання необхідності контролю за самою державою, що є ознакою 

демократичної політичної системи. Дослідниця обґрунтовує, що інститут 

омбудсмена фіксує порушення природних прав людини на будь-якому етапі 

або будь-якою гілкою влади  тим самим  контролюючи якість взаємин влади і 

людини [247, с. 82]. 

Правовий інститут омбудсмена належить рівною мірою державі і 

громадянському суспільству, оскільки вирішує конфлікти у сфері захисту прав 

людини як на державному, так і на індивідуальному рівні. Виконуючи роль 

соціального інституту громадянського суспільства, омбудсмен відновлює 

баланс сил держави і суспільства у сфері захисту прав людини. Омбудсмен діє 

як посередник, надає допомогу людині, спонукаючи різні інститути держави 

виконувати обов'язки щодо членів громадянського суспільства. Межа безпеки 

цього інституту захист прав людини полягає у виявленні помилок і розкритті 

несправедливості порушення природних прав людини, що залишилися поза 

увагою інших правоохоронних органів. 

У сучасному розумінні поняття «інститут омбудсмена» міститься  у 

тлумаченні цього поняття Британською енциклопедією [248, с. 1789], якою 

визначено, що омбудсмен - це незалежна публічна посадова особа, яка 

розслідує скарги громадян на посадових осіб урядових органів. Значну 

частину його роботи займають скарги на несправедливість або грубе 
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поводження посадових осіб поліції, прокурорів чи суддів у таких справах, як 

житлові, про стягнення податків, про участь у виборах, про виплату 

благодійних допомог. Після розслідування скарги омбудсмен може відхилити 

її з обґрунтуванням своїх дій. Він може шукати способи виправлення ситуації 

шляхом переконання, надання справі гласності або, що рідко, рекомендації 

про притягнення до відповідальності [248, с. 1789]. 

У зв’язку із вищевикладеним  ми приходимо до висновку, що існування 

та розвиток системи правового захисту природних прав людини нерозривно 

пов'язаний із формуванням правової держави і політико-правових традицій 

суспільства. У зв’язку із чим  ми можемо зробити спробу обґрунтувати 

висновок, що система захисту природних прав людини, з одного боку, 

пов’язана з  наявністю розвиненої політичної і правової культури, з іншого – 

наявністю правової держави, що дає юридичну можливість людині захищати 

свої права за допомогою спеціальних засобів та механізмів [240, с. 45]. 

 Актуальною у юридичній літературі є класифікація О.В. Каба, що 

містить поділ системи захисту природних прав людини за територіальною 

ознакою. Вчений виокремлює у системі захисту природних прав людини 

систему захисту Європейського Союзу, яка на думку науковця, вирізняється 

досконалим інституційним механізмом, у тому числі й стосовно дотримання 

природних прав людини [249, с. 444]. Зазначена система складається із семи 

основних органів Європейського Союзу (Європарламент, Європейська Рада, 

Рада Європейського Союзу, Єврокомісія, Суд Європейського союзу, 

Європейський центральний банк, Рахункова палата Європейського союзу). 

На думку О.В. Каба, судові належить провідне місце у захисті 

природних прав людини. Але науковець стверджує, що вадою системи 

Європейського Союзу є відсутність у її межах конвенції про права людини та 

основні свободи. Дослідник вважає, що Європейська конвенція «Про захист 

прав людини і основоположних свобод» такою не є, тому що стосується не 

лише 28 держав – членів Європейського Союзу, а й інших європейських країн 

та Туреччини [249, c. 445]. 
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Сучасні українські науковці (В.І. Муравйов, О.В. Святун) 

обґрунтовують, що лише завдяки практиці Суду Європейського союзу 

природні права людини були віднесені до загальних принципів права 

європейських співтовариств [250, с. 3]. Вчені доводять, що у Європі почали 

формуватися дві самостійні системи захисту прав людини – у межах Ради 

Європи і європейських співтовариств.  

В.І. Муравйов доводить, що система захисту, яка створювалась у 

співтовариствах, була фрагментарною. Оскільки на перших етапах свого 

існування охоплювала переважно економічні права, а пануючою, на думку 

дослідника, була ідеологія «ринкової людини» [250, с. 5]. Важливим, на думку 

вченого, стало визнання прав людини складовою права Європейських 

співтовариств та ухвалення «Єдиного європейського акту» 1986 р., у 

преамбулі якого було закріплено посилання на «Європейську конвенцію про 

захист прав людини і основних свобод» (1950 р.), як на основу для підтримки 

демократії [251, с. 6]. 

Науковці акцентують увагу на документах, що покладаються у основу 

системи правового захисту природних прав людини Європейського союзу та 

мають як обов’язковий, так і декларативний характер.  

Серед документів, що мають обов’язковий характер вченими 

виокремлені: 

- Договір про Європейський Союз, що містить кілька положень стосовно 

забезпечення прав людини [252, с. 1]. Так,  

 у статті 2 зазначено, що Європейський Союз засновується на цінностях 

поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права 

і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що належать до меншин. Ці 

цінності є спільними для усіх держав-членів у суспільстві, де домінують 

плюралізм, недискримінація, терпимість, справедливість, солідарність і 

рівність між жінками і чоловіками;  

 статтею 6 Договору закріплено принцип поваги до основних прав і 

свобод людини. Крім того підкреслюється, що основні права, гарантовані 

«Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод» і 
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передбачені конституційними традиціями, спільними для всіх держав-членів, 

становлять загальні принципи права Європейського Союзу [252, с. 5]; 

- Договір про заснування Європейського союзу [253, с. 198] містить 

частину другу «Громадянство Союзу». Так, окрім становлення інституту 

громадянства Європейського Союзу, у статті 340 Договору закріплені такі 

права і свободи громадян Європейського Союзу, як: а) право на вільне 

пересування та постійне проживання на території держав-членів; б) принцип 

рівності та гарантії захисту прав і свобод людини: а саме компенсації збитків 

особі, завданих діяльністю Європейським Союзом та його посадовими 

особами [253, с. 200]; 

- рішення Суду Європейського Союзу визначають основні принципи 

захисту прав і свобод особи у Європейському Союзі [254, с. 18].  

Серед документів, що мають декларативний характер, В.І. Муравйов та 

О.В. Святун виокремлюють «Декларацію основних прав і свобод» та «Хартію 

Співтовариства про основні соціальні права працівників». Дослідники 

акцентують увагу, що особливий статус у праві Європейського Союзу має 

«Хартія Європейського Союзу основних прав» (2007 р.) [255, с. 6], яка містить 

розгорнутий каталог основних прав і свобод, що визнаються за кожною 

особою, яка знаходиться на території Європейського Союзу і охоплює 

громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права. Вчені 

доводять, що завдяки зазначеному документу, усі передбачені документом 

права людини отримали однаковий юридичний режим, який свідчить про 

відмову від концепції «ринкової людини». Означений документ має статус 

установчих договорів, хоча не є їх складовою. У основу «Хартії Європейського 

Союзу основних прав» покладено новий світоглядний підхід на людину і її 

місце у світі. У Преамбулі зазначеного документу проголошується, що у 

центрі діяльності Європейського Союзу знаходиться людина та її інтереси. На 

відміну від переважної більшості міжнародно-правових документів, де за 

основу класифікації основних прав взято предмет суб’єктивного права, 

класифікація  прав і свобод у «Хартії Європейського Союзу основних прав»  

заснована на цінностях, на захист яких вони спрямовані. До таких цінностей 
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віднесені: людська гідність, свобода особи, рівність, солідарність. Права і 

свободи особи, які захищають ці цінності, закріплені у розділах під 

відповідними назвами (глави І-ІV). Окремі розділи присвячені громадянству 

та правосуддю (глави V та VІ) [255,  с.7-8]. 

Вчені досліджуючи вищевказані документи доводять, що Європейський 

Союз пройшов тривалий шлях становлення своєї власної системи захисту прав 

людини: від повного відхилення ідеї, що захист прав людини може 

користуватися перевагою перед положеннями права Європейського Союзу, до 

розробки власного каталогу прав людини, яким стала «Хартія Європейського 

Союзу основних прав» [250, с. 7]. 

К.О. Бобров означену наукову проблему досліджує через право на 

ефективний засіб правового захисту природних прав людини, який визначає у 

двох сенсах:  

- у широкому - як єдність трьох складових, на яких повинна формуватися 

система захисту природних прав людини: а) принципу самого правового 

захисту людини; б) гарантій захисту правового статусу людини; в) визнання 

та гарантій захисту її невід’ємних  прав;  

- у вузькому – як правову можливість людини захистити і відновити 

власні невід’ємні права за допомогою звернення до компетентних 

національних або міжнародних органів та організації, а також 

використовувати для захисту власні, дозволені законом дії від будь-яких 

правопорушень, у тому числі, скоєних посадовими особами та органами 

держави [256, с. 12]. 

Вчений доводить, що система правового захисту природних прав 

людини виявляється через ступінь досягнення засобами правового захисту 

своїх цілей у процесі правозастосовчої діяльності при тому, що засоби 

правового захисту повинні відповідати загальним критеріям ефективності: 

економічності, оперативності, результативності, законності, впливовості, 

дієвості, ергономічності, стабільності і гнучкості [256, с.13].  Засоби системи 

захисту природних прав людини, на думку науковця, безпосередньо залежать 

від ефективності законодавства у сфері забезпечення правового статусу 
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особистості і регулювання процедур вирішення соціальних конфліктів, що 

виникають між людиною і державною (її органами влади). А ефективність 

засобів системи захисту безпосередньо пов'язана з ефективністю судової 

системи (правосуддя), складовими якої є:  

а) ефективна організація (внутрішня ефективність), або здатність органів 

правосуддя (судової системи) впорядкувати, оптимізувати і організувати свою 

діяльність з метою підвищення кількісних і якісних показників розгляду 

різних категорій справ;  

б) ефективне функціонування (зовнішня ефективність), що припускає 

здатність органів правосуддя (судової системи) за безпосередньої 

участі держави підвищити доступність, швидкість і якість розгляду звернень 

особи та прийняття справедливих рішень, що відповідають чинному 

законодавству у сфері захисту прав людини [256, с. 15]. 

Виходячи із предмету нашого дослідження, поставлених завдань та 

обґрунтованого нами визначення категорії «система правового захисту 

природних прав людини» вважаємо за можливе виокремити наступні складові 

цієї системи: 

а) нормативні, що мають загальний характер та забезпечують 

закріплення загального захисту природних права. Серед них можливо 

виокремити загально правові, засновані на міжнародних стандартах та 

принципах міжнародного та національного права та галузеві, що 

відображають особливості правового регулювання  певної сфери, у якій 

реалізуються природні права людини та інституційні, що передбачають 

конкретизацію цих прав до певної сторони складної сфери життєдіяльності 

суспільства. 

б)  індивідуальні, що забезпечують конкретизацію засобів захисту до 

особливостей певної справи чи конкретного суб’єкта. В їх системі можливо 

виокремити судові, як акти правосуддя, що забезпечують безперешкодні 

умови реалізації природних прав певним суб’єктам шляхом забезпечення 

виконання юридичного обов’язку зобов’язаним суб’єктам чи державою; 

прийняття та судового рішення щодо відновлення порушеного права чи 
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компенсації завданих збитків; прокурорські, що забезпечують дотримання 

законності  у сфері захисту природних прав людини, правоохоронні, пов’язані 

із забезпеченням правопорядку в процесі захисту природних прав; громадські, 

що передбачають участь інститутів громадянського суспільства, що полягає у 

можливості контролю за моральністю та справедливістю та справедливістю 

діяльності органів держави, що  забезпечують правозахисну діяльність та 

залученні неправдивих засобів захисту природних прав людини, які належать 

до їх відання та самозахисні, що забезпечують можливість звернення до 

усвідомлених дій в процесі захисту прав з метою обрання тих засобів захисту, 

які на думку цього суб’єкта, є найбільш ефективними у конкретному випадку. 

Особливе значення у підсистемі індивідуальних засобів захисту 

належить міжнародно-правовим, що забезпечуються Європейським судом з 

прав людини, рішення якого забезпечують захист природних прав у випадку, 

якщо національні засоби захисту є безсилими чи не задовольняють інтереси 

особи, права якої є порушеними. 

Обґрунтовані нами ідеї є складовою комплексного уявлення про систему 

захисту природних прав, яка має комплексний, багатоаспектний характер  [240, 

с. 46]. 

Важливого значення в системі засобів захисту належить принципам 

права як обумовленим найбільш важливими закономірностями суспільного 

розвитку й механізму правового регулювання нормативно-регулятивним 

основам, що мають найвищу імперативність і загально значимість та засобам 

забезпечення процесів правоутворення, право реалізації та право охорони [257, 

с. 39]. Саме принципи права у сфері захисту природних прав людини: 

- складають нормативну основу процесу захисту; 

- забезпечують його єдність; 

- є важливою методологічню складовою пізнання захисту природних 

прав;  

- пов’язують правові аспекти захисту з політичними, економічними та 

духовними цінностями; 
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- забезпечують взаємодію клачисних та сучасних підходів до природних 

прав людини; 

- визначають місце правового захисту та природих прав людини у 

правовій системі суспільства; 

- обумовлюють підвищення ролі правосвідомості в процесі захисту прав; 

- підтверджують ґенезу захисту природних прав та його розвиток; 

- є засобами консолілідації правотворчості та право реалізації; 

- слугують зміцненню законності правопорядку у сфері природних прав 

людини; 

- забезпечують єдність процесу творення права, його реалізації та 

охорони; 

- є критерієм оцінки діючої системи захисту природних прав та засобам її 

вдосконалення; 

- є засобом поєднання публічного і приватного, охоронного і 

регулятивного, матеріального і процесуального, нормативного та 

індивідуального правового регулювання в процесі захисту природних прав 

людини. 

На нашу думку, важливого значення для аналізу проблем засобів захисту 

природних прав людини мають наступні загально правові принципи права: 

- принцип справедливості забезпечує рівність природних прав; 

гарантування  цих прав обов’язком держави та інших суб’єктів, а також 

відповідальністю перед законом; можливістю вирішення конфліктів на основі 

досягнення компромісу чи принципу законності; 

- принцип законності є засобом визначення відповідності між правовими 

вимогами та реальною поведінкою суб’єктів. У правовій поведінці фізичних 

осіб він виявляється у можливості вчиняти дії, що не протирічать правовим 

вимогам, вимагати виконання юридичних осовязків іншими суб’єктами як 

гарантії реалізації наданих прав, звертатися до суду за захистом природних 

прав та їх відновленням. У поведінці юридичних осіб та органів держави цей 

принцип полягає у нормативному закріпленні повноважень у сфері захисту 

природних прав людини, можливості приймати рішення в межах цих 
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повноважень та лише з питань, безпосередньо передбачених законом, а також 

у необхідності несення відповідальності у випадку порушення цих прав чи 

бездіяльності у процесу їх захисту; 

- принцип рівності має формальний та фактичний виміри. Цей принцип 

вимагає рівного ставлення до всіх, хто належить до певної загальновизначеної 

групи людей, поводитись в однакових випадках однаковим чином  [258, с. 

669]. Змістом цього принципу  у досліджуваній сері є забезпечення 

можливості конкурувати з іншими суб’єктами, справедливий  розподіл 

соціальних благ, встановлення стандарту добробуту в суспільстві, заборона 

дискримінації. Важливого значення для захисту природних прав мають 

вимоги рівності, перед законом і судом рівності прав і свобод людини і 

громадянина та обов’язків, застосування права без винятків, рівного права на 

захист; 

- принцип гуманізму заснований на уявленнях про права та свободи 

людини як соціально-правові цінності. Сутністю цього принципу є визнання 

людини, її потреб та  інтересів виявом самостійності людського життя  [259, с. 

61]. Саме вона є засобом моделювання реальної поведінки людини у 

відповідності до правових вимог. Завдяки визнанню природного права як 

соціальної цінності формується потребав в меж реалізації усвідомленому 

дотриманні наданих можливостей. Реальним правом цього принципу є 

нормативне закріплення природного права та створення дієвих механізмів 

його охорони та захисту, закріплення універсальних стандартів прав людини, 

сприйняття природних прав через призму загальнолюдських цінностей та 

культурних, релігійних умов існування людини; 

- принцип свободи є одним із загальнолюдських вимірів права. Зміст цього 

принципу складають ідеї обмеження сваволі державної влади, відсутності 

втручання з боку інших людей, спроможності особи самостійно приймати 

рішення щодо власних дій, захисту індивідуальної свободи. Зміст означеного 

принципу складають вимоги «дозволено все, що не заборонено законом», 

поваги і непорушності прав і свобод людини, автономії, плюралізму, 

толерантності, субсидіарності  [260, с. 9]. Захист природних прав людини  
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гарантується на визнанні свободи беззаперечною соціальною цінністю, 

закріпленні нормативно легітимованої міри свободи та захисті її від порушень 

з боку суб’єктів права, суспільства та держави; 

- принцип гендерної рівності однією із важливих антропологічних 

характеристик людини, що розглядається як джерело її природних прав є 

людська гідність. Варто зазначити, що принцип гендерної рівності є 

адекватним настільки, наскільки завдяки його дії гідність людини 

залипшатися непорушною  [261 с. 280]. Правове регулювання гендерних 

процесів має бути спеціалізованим за сферами суспільних відносин, на які 

здійснюється вплив на рівні національної правової системи це відображається 

при систематизації та спеціалізації законодавства  [262, с. 30]. 

З одного боку принцип гендерної рівності має стати ключовим у 

забезпеченні рівних прав і можливостей жінок і чоловіків з іншого – він не має 

становити загрозу іншим природним правом людини, зокрема щодо честі та 

гідності не повинен відображатися у зрівнялівці, що призводить до порушень 

прав інших суб’єктів. 

Значення цього принципу полягає у: 

- забезпеченні справедливості гендерної рівності; 

- врахуванні особливих потреб жінок у праві; 

- обізнаності чиновників у особливостях гендерної політики; 

- врахування гендерних цінностей у праві; 

- формування гендерно чутливого законодавства; 

- забезпечення формування гендерної культури; 

- врахування світового гендерного досвіду; 

- проведення гендерної експертизи нормативно-правових актів; 

- недопущення зловживання принципом гендерної рівності; 

- нормативне закріплення рівності чоловіка та жінки, а також рівності 

статей. 

- принцип верховенства права є фундаментальним загально правовим 

принципом, який визначає загальне спрямування регулювання суспільних 

відносин  [263, с. 118]. На нашу думку, найбільш повно систему складових 
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цього принципу саме відносно захисту природних прав було сформульовано 

М.І. Козюброю. Такими складовими вчений визначив повагу до прав і свобод 

людини верховенство Конституції, поділ влади, законність, обмеження 

дискреційних повноважень, рівноправність, юридична визначеність, правова 

безпека та захист довіри, незалежність та безсторонність суду  [264, с. 361-

379]. Важливими аспектами сутності цього принципу є наявність правового 

закону, що відповідає природі природного права, дотримання прав людини, 

пряма дія норм, що закріплюють права і свободи людини, наявність відносно 

самостійних гілок влади, які забезпечують закріплення природних прав 

людини, їх реалізацію, захист та відновлення. На думку С.В. Шевчука саме 

верховенство права відображає моральні основи права та передбачає 

застосування принципів природного права (цілеспрямованості, 

справедливості, рівності) у правотрчій та правозастосовній практиці  [265, с. 

176]. 

Визначаючи значення принципів права як засобів захисту природних прав 

людини слід погодитись із М.І. Козюброю, що їх актуальність зростає в умовах 

змін, що відображаються як в Україні, так і в Європі та світі, які викликані 

сучасними глобалізацій ними трансформаціями) [266, с. 143]. 

Таким чином, засоби правового захисту природних прав складають 

систему та надають можливість забезпечити гарантування та відновлення 

природних прав як на загальному, так і індивідуальному рівнях. 

Підрозділ 3.3. Правове регулювання захисту природних прав людини та 

шляхи його вдосконалення 

Правове регулювання захисту природних прав людини є необхідною 

складовою сучасної правової держави, оскільки саме вона бере на себе 

обов'язок визнання та правового регулювання природних прав людини, 

особливо їх захисту, поєднуючи, таким чином, три загальнолюдські цінності – 

природні права людини, їх захист та правову державу. Ідея єдності 

вищеназваних цінностей закріплена у пункті 2 Документа Копенгагенської 

наради Конференції з людського виміру Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі 1990 року, в якому зафіксовано, що правова держава 
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є не просто формальною законністю, яка забезпечує регулярність і 

послідовність у досягненні і підтримці демократичного порядку, а і 

справедливістю, заснованою на визнанні і повному прийнятті вищої цінності 

людської особистості,  гарантованої інституціями, що утворюють структури, 

які забезпечують її найбільш повний вираз [267, с. 1].  

Українська правова система потребує суттєвої переорієнтації усього 

законодавства, всієї системи правового регулювання з метою забезпечення 

визнання, формування поваги і реалізації  захисту природних прав людини. У 

зв’язку із цим виникає потреба у формуванні та осмисленні особливостей   

правового регулювання захисту природних прав людини. Сучасне правове 

регулювання захисту природних прав людини - явище нове у вітчизняній 

теорії права, що становить актуальну науково-теоретичну проблему.  

За останні роки у юридичній літературі проблемам особливостей 

правового регулювання захисту природних прав людини приділяється все 

більше уваги. Концептуальним питанням аналізу правового регулювання 

правозахисних відносин щодо невід’ємних прав людини у контексті 

міжнародних норм регулювання природних прав людини присвячені роботи 

таких зарубіжних вчених як М. Дженіс, Р. Макдональд, Д. Шелт. Серед 

вітчизняних науковців, які досліджують цю проблему можливо назвати А. М. 

Колодія, П. Рабіновича, М.І. Козюбру, О.В. Петришина.  

Метою дослідження цього підрозділу є теоретико-правове дослідження 

правового регулювання захисту природних прав людини шляхом 

виокремлення особливостей внутрішньодержавного і міжнародно-правового 

регулювання захисту природних прав людини. Досягнення означеної мети 

потребує вирішення наступних завдань: а) охарактеризувати правове 

регулювання правозахисних відносин внутрішньодержавного і міжнародного 

правового регулювання і визначити перспективи удосконалення українського 

законодавства у сфері захисту природних прав людини; б) дослідити основні 

міжнародно-правові та внутрішньодержавні нормативно-правові акти, що 

регулюють особливості захисту природних прав людини; в) проаналізувати 
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проблемні питання, пов'язані з необхідністю захисту природних прав людини 

у сучасним умовах. 

Правове регулювання означеної наукової проблеми у юридичній 

літературі називають особливими правовідносинами [268, с. 48], оскільки, 

останні:  

1) виникають на підставі такого явища  як право людини на захист її 

природних прав. Це право породжує правозахисне ставлення незалежно від 

того, зафіксoвано воно у націoнальному законодавстві чи ні. У будь-якому 

випадку людина має право самостійно чи за допомогою інших суб'єктів 

захищати свої невід’ємні права, ініціюючи здійснення у межах цих віднoсин, 

правозахисних повноважень як внутрішньoдержавних, так і міжнародних 

правозахисних органів і організацій; 

 2) характеризуються юридичним зв'язком сторін, де правомочна 

сторона - людина як суб'єкт права на правовий захист  покладає відповідний 

юридичний обов'язок на іншу; 

 3) здійснення права людини на правовий захист її природних прав і 

виконання пов'язаного з ним юридичного обов'язку  забезпечені можливістю 

державного і міжнародного примусу, але можуть бути реалізовані і без 

втручання правозахисних органів і організацій. 

Зазначені риси надають можливість визначити правове регулювання 

захисту природних прав людини як правозахисні відносини за такими 

ознаками:  

а) відносини між кожною окремо взятою людиною і державою (її 

органами);  

б) віднoсини всередині держави між її органами з приводу нормативно-

правового та організаційно-правового забезпечення прирoдних прав людини;  

в) вольoві відносини між людьми, залученими до прoцесу реалізації 

права людини на правовий захист її невід’ємних прав;  

г) віднoсини між державою і міжнародним співтoвариством, у особі її 

правозахисних oрганізацій у сфері захисту природних прав людини;  
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д) відносини між державами з приводу і у зв'язку із забезпеченням та 

захистом природних прав людини. 

Істотного значення у правовому регулюванні захисту природних прав 

людини мають   суспільні відносини  у яких: 

 по-перше, складаються первинні (загальні) приписи (зобов’язання, 

дозвіл і заборони), що виражають як природно-соціальну основу потреби 

людини на захист її природних і духовних якостей; 

 по-друге, формується правозахисна спрямованість регулятивного 

впливу усього набору правових засобів - інструментального оснащення 

реалізації правового регулювання означеної наукової проблеми.  

Такі правовідносини не лише обумовлюють правове регулювання 

захисту природних прав людини, а й виокремлюють його серед всіх інших 

способів правового регулювання. 

Особливість правового регулювання захисту природних прав людини 

полягає у характеристиці тих закономірностей, у межах яких воно 

здійснюється: 

 1) набуття людиною права на правовий захист її природних прав як 

юридично можливого і гарантoваного варіанту пoведінки у випадках 

створення перешкод для реалізації означених прав, загрози їх порушення або 

фактичного порушення;  

2) закріплення та покладення на людину юридичних обов'язків, 

кореспондуючих з правом людини на правовий захист її невід’ємних прав, у 

тому числі встановлення і застосування заходів державного або громадського 

впливу за порушення захисту природних прав людини.  

Сутність правoвого регулювання захисту природних прав людини 

матеріалізується у змісті дії захисту, що має структуру, яка здійснює пoетапне 

регулювання впливу на пoведінку людей: 

- першим етапом правового регулювання захисту природних прав 

людини, є міжнародне та внутрішньодержавне визнання природних прав 

людини на правовий захист; 
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- другим етапом є визначення підстав виникнення, зміни і припинення  

відповідних цих правовідносин. Необхідність встановлення цих підстав 

полягає у тому, що: 

а) пoза і крім правoзахисних відносин право людини на правовий захист 

її невід’ємних прав не може бути реалізовано; 

б) підстави виникнення, припинення і зміни правoзахисних відносин 

виступають тими юридичними фактами, що забезпечують їх динаміку, отже, і 

динаміку юридичних зв'язків (прав і обов'язків) суб'єктів - сторін 

правовідносин.  А юридичні факти, обумoвлюючи виникнення, зміну та 

припинення правозахисних відносин, є підставами виникнення динамічних 

прoцесів у статусах та юридичних зв'язках суб'єктів цих відносин.  

Юридичні джерела містять поділ правового регулювання захисту 

природних прав людини на міжнародно-правове регулювання захисту 

природних прав людини та внутрішньодержавне правове регулювання захисту 

природних прав людини [269, с 56]. 

У межах міжнародно-правового регулювання захист природних прав 

людини є частиною міжнародного права, оскільки вирішення означеної 

наукової проблеми здійснюється шляхом міжнародного контролю, що 

залежить від стану дотримання країною основних умов захисту природних 

прав людини, що регулюються:  

а) міжнародно-правовими актами, які містять правила діяльності, 

формулюють права та обов’язки відповідних суб’єктів (конвенції, пакти, 

угоди, договори), а також міжнародні документи, що не містять норми, 

правила поведінки, що безпосередньо не формулюють прав і обов’язків 

(декларації, заяви, меморандуми);  

б) міжнародними органами спостереження, контролю за дотриманням 

невід’ємних прав людини (комісії, комітети) та захисту цих прав (суди, 

трибунали) [270, с. 234 ].  

К. Слюсар обґрунтовує, що визнання державою природних прав людини 

шляхом закріплення їх у Конституції та інших законодавчих актах 

розглядається лише як перший крок до їх затвердження і реалізації. Вчений 
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доводить, що обсяг прав людини, закріплений у міжнародних документах, 

регулюючих природні права людини, виконує роль взірця, до якого повинні 

прагнути всі суспільства й держави сучасного політико-правового світу. А  

міжнародні стандарти у сфері природних прав людини  є підставою для 

міждержавного співробітництва з питань їх забезпечення, для діяльності 

спеціальних міжнародних органів зі спостереження за дотриманням і захистом 

прав людини [270, с. 236] 

На думку П. Маланчука поділ основних форм впливу міжнародних 

правозахисних норм, що регулюють природні права людини, а також 

принципів їх впливу на внутрішньодержавне право  виявляється через:  

1) вплив у процесі імплементації міжнародних норм і принципів у сфері 

захисту природних прав людини;  

2) вплив при усуненні невідповідностей українських правозахисних 

норм міжнародним у сфері захисту природних прав людини;  

3) вплив і облік при розробці правозахисного законодавства у сфері 

захисту природних прав людини [271, с. 298] 

Томас Погге доводить, що вплив міжнародного права на 

внутрішньодержавну правову систему, закріплений у статті 28 Загальної 

Декларації прав людини, яка містить вимогу, відповідно до якої глобальна 

система інститутів держави повинна бути оцінена і реформована у аспекті її 

відносного вкладу у реалізацію прав людини. Ця глобальна вимога, на думку 

вченого, свідчить проте, що права людини у інституційній сфері мають 

нормативне значення у світовому масштабі, оскільки права, якими наділена 

кожна людина, передбачають не лише моральні та правові вимоги до 

соціальних інститутів, але і до її власного суспільства та всіх її співгромадян і 

ті ж самі вимоги стоять перед глобальним устроєм суспільства, а отже і до всіх 

людей взагалі [272, с. 286]. 

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні 

договори, будучи відповідно до статті 9 Конституції України складовою 

частиною правової системи України, покликані сприяти правовому 
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регулюванню захисту природних прав людини на території України різними 

уповноваженими суб'єктами [124, с. 3].  

Міжнародно-правове регулювання захисту природних прав людини 

здійснюється на основі міжнародних норм і принципів, що містяться у 

конвенціях, деклараціях, пактах, міжнародних договорах та інших 

міжнародних актах. Міжнародні правові акти класифікуються вченими (М.В. 

Цвік, О.М. Шпакович) за територіальною ознакою та поділяються на 

універсальні і регіональні акти [273, с. 105].  

Універсальні міжнародно-правові акти поширені на країни, що належать 

до різних територій нашої планети, до різних правових систем,   виконуючи 

головну регулятивну роль у правовому регулюванні правозахисної діяльності 

природних прав людини, які складають нормативну основу захисту і серед 

яких провідна роль належить трьом основним документам: 

1) Статут Організації Об'єднаних Націй, що був підписаний 26 червня 

1945 року у місті Сан-Франциско після закінчення Конференції Організації 

Об'єднаних Націй, та набрав чинності 24 жовтня 1945 р. [172, с. 1] є одним з 

провідних документів міжнародного значення, який містить правові основи 

регулювання захисту природних прав людини. Створення Організації 

Об'єднаних Націй (надалі по тексту - ООН) і прийняття Статуту ООН науковці 

одноголосно розцінюють основним етапом у формуванні правового 

регулювання захисту природних прав людини, у зв’язку із тим, що останній 

містить становлення принципу поваги до прав людини, оскільки, у Статуті 

ООН уперше отримав закріплення принцип загальної поваги до прав людини 

без будь-якої дискримінації [274, с 3 ]; 

2) Загальна декларація з прав і свобод людини 1948 року є значущим 

документом серед міжнародних актів, що здійснює регулювання захисту 

природних прав людини. Відповідно до статті 1 зазначеної Декларації 

основним елементом природних прав людини є гідність людини, що 

кваліфікується як невід’ємна властивість, яка притаманна кожній людині від 

народження, визначає рівність її прав і свобод, поводження у відношенні 

однієї людини до іншої в дусі братерства [46, с. 1]. Рівність прав і свобод 
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означає, що кожна людина повинна володіти ними незалежно від раси, статі, 

мови, релігії, політичних переконань, соціального стану, національності, 

проживання на території незалежної держави чи території без самоврядування 

(ст. 2). Деякі вчені надають Загальній декларації прав людини головної ролі у 

регулювання захисту природних прав людини. Так А.І. Забайло зазначає, що 

Загальна декларація прав і свобод людини є першим універсальним 

міжнародним правовим актом, яким державами світової спільноти погоджено, 

систематизовано і проголошено основні права і свободи, що повинні бути 

надані кожній людині на Землі [275, с. 67]. Вчений обґрунтовує, що Декларація 

стала першим документом у комплексі універсальних міжнародних актів 

загального характеру у сфері прав людини [275, с 68]. Незважаючи на те, що у 

Загальній декларації прав людини було викладено досить широкий, хоч і 

неповний перелік норм про природні права людини, в зазначеному документі 

вперше були закріплені такі основні права, як: право на свободу, рівність, 

справедливість, право на життя та ін. А частина 2 статті 27 Загальної 

декларації прав людини містить основну правозахисну норму - кожна людина 

має право на захист її моральних і матеріальних інтересів [275, с. 69]. Є.В. 

Ревіна доводить, що Загальна декларація є тією основою, на якій уже майже 

50 років здійснюється правове регулювання у сфері захисту природних прав 

людини [276, с. 120]; 

3) Міжнародний білль про права людини – міжнародно правовий акт, що 

складається із: а) Загальної декларації прав і свобод людини 1948 року, б) 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (і його двома 

факультативними протоколами), в) Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права є загальним постулатом серед міжнародно-

правових актів, що регулюють захист природних прав людини. Значення 

Міжнародного білля про права людини є вагомим, оскільки, прийняття 

зазначеної сукупності актів вплинуло на розуміння природних прав людини 

майже всіма державами (їх урядами) світу. Міжнародний білль про права 

людини закріплює важливий перелік основних прав людини, їх захисту, що 

охоплює всі аспекти життя людини [277, с. 403]. 
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Означені вище міжнародно-правові акти стали основою для прийняття 

міжнародних документів про права людини – пактів, інших угод з окремих 

проблем прав людини, що стали кодексами, які визначають та регулюють 

основні принципи і норми у сфері природних прав людини та забезпечення їх 

захисту на міжнародній арені. До основних міжнародно-правових актів, що 

регулюють захист прав людини, можливо віднести конвенції ООН, які є 

обов'язковими для виконання всіма державами-членами ООН, серед яких 

головними ми можемо виокремити наступні: 

1) Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього 

(Нью-Йорк, 9 грудня 1948 року) [278, с. 8]; 

2) Женевська Конвенція про захист цивільного населення під час війни 

(Женева 12 серпня 1949 року) [279, с. 1]; 

3) Женевську Конвенцію про поводження з військовополоненими (Женева 

12 серпня 1949 року) [280, с. 6]; 

4) Конвенцію про статус біженців (Женева 28 липня 1951 року) [281, с. 5]; 

5) Конвенцію про політичні права жінок (Нью-Йорк, 31 березня 1953 року) 

[282, с. 7]; 

6) Конвенція про статус апатридів (Нью-Йорк, 28 вересня 1954 року) [289, 

с. 10]; 

7) мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (прийняті на 

першому Конгресі ООН з попередження злочинності та поводження з 

правопорушниками 30 серпня 1955 р схвалені Економічною і соціальною 

радою на 994-му пленарному засіданні 31 липня 1957 року) [284, с. 6]; 

8) Конвенцію про громадянство заміжньої жінки від 20 лютого 1957 р. 

[185, с. 4]; 

9) Міжнародну Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

(Нью-Йорк, 21 грудня 1965 року) [286, с. 11]; 

10) Міжнародну Конвенцію «Про припинення злочину апартеїду і 

покарання за нього» від 30 листопада 1973 року [287, с. 3]; 
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11) Декларацію про права інвалідів (затверджена Резолюцією тринадцятої 

сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3447 (XXX) від 9 

грудня 1975 року [288, с. 5]; 

12) Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, 

що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I 

від 8 червня 1977 року) [289, с. 3]; 

13) Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Нью- 

Йорк, 18 грудня 1979 року) [290, с. 2]; 

14) Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання (Нью-Йорк, 10 грудня 

1984 року) [291, с. 1]; 

15) Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину і 

зловживання владою (затверджена Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

40/34 від 29 листопада 1985 року) [292, с. 2]; 

16) Декларація про права людини стосовно осіб, які не є громадянами 

країни, в якій вони проживають (затверджена Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 40/144 від 13 грудня 1985 року) [293, с. 6]; 

17) Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи 

ув'язненню в якій би то не било формі (затверджена Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН № 43/173 від 9 грудня 1988 року) [294, с. 3]; 

18) Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1989 року [295, с. 9]; 

19) Стандартні мінімальні правила Організації Об'єднаних Націй щодо 

заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила) 

(затверджена Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 45/110 від 14 грудня 

1990 року [296, с. 2]; 

20) Віденську декларацію і програму дій від 25 червня 1993 року [297, с. 8]. 

Регіональні міжнародно-правові акти є правовими документами, 

прийнятими регіональними міжнародними організаціями такими як: Рада 

Європи, Співдружність Незалежних Держав, Нарада з безпеки і 

співробітництва у Європі. Регіональні міжнародно-правові акти діють у межах 

певного регіону земної кулі (Європа, Америка, Африка і т.п.). До основних 
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регіональних конвенції, що регулюють захист природних прав людини, на 

нашу думку, необхідно віднести наступні : 

1) Конвенцію про захист прав людини і основних свобод ETS № 005 (Рим, 

4 листопада 1950 року) (із змінами і доповнення від 21 вересня 1970 року, 20 

грудня 1971 року, 1 січня 1990 року, 6 листопада 1990 р 11 травня 1994 року); 

2)  Європейську Конвенцію про видачу правопорушників ETS № 024 

(Париж, 13 грудня 1957 року); 

3)  Європейську конвенцію про взаємну правову допомогу у кримінальних 

справах ETS № 030 (Страсбург, 20 квітня 1959 року); 

4) Тегеранську конференцію (Тегеран, 13 травня 1968 року); 

5) Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом ETS № 090 

(Страсбург, 27 січня 1977 року); 

6) Європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню ETS № 126 

(Страсбург, 26 листопада 1987 року); 

7)  Паризьку хартію для нової Європи (Париж, 21 листопада 1990 року); 

8) Документ Московської наради Конференції з людського виміру НБСЄ 

(Москва, 3 жовтня 1991 року); 

9) Хартію соціальних прав і гарантій громадян незалежних держав 

(затверджена Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць Співдружності 

Незалежних Держав 29 жовтня 1994 року); 

10) Рамкову Конвенцію про захист національних меншин ETS № 157 

(Страсбург, 1 лютого 1995 року); 

11) Конвенцію Співдружності Незалежних Держав про права та основні 

свободи людини (Мінськ, 26 травня 1995 року); 

12) Європейську Соціальну Хартію ETS № 163 (переглянута) (Страсбург, 3 

травня 1996 року). 

Вищевказаний перелік не є вичерпним, але містить основні міжнародні 

правозахисні акти, на підставі яких забезпечується регулювання природних 

прав людини.  
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М.В. Мархгейм виокремлює заключний акт Наради з безпеки і 

співробітництва у Європі 1975 року, що не є конвенцією, проте, на думку 

дослідника, має важливе значення для регулювання відносин у сфері захисту 

природних прав людини, оскільки, у цьому документі зафіксовано 

прогресивний розвиток принципів поваги основних прав і свобод людини. І у 

порівнянні із Статутом ООН, на думку вченого, розширив розуміння поняття 

природних прав людини, включивши принцип поваги свободи думки, совісті, 

релігії і переконань до природних прав людини [298, с. 117]. Науковець 

доводить, що зазначений документ здійснює правове регулювання захисту 

природних прав людини, оскільки, згідно із вищевказаним принципом, 

держави взяли на себе зобов'язання заохочувати, розвивати ефективне 

здійснення громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних, 

природних та інших прав і свобод, які походять із гідності, властивої людській 

особистості, і є суттєвими для її вільного і повного розвитку [298, с. 117]. 

Отже, регіональні міжнародно-правові акти у сфері захисту природних 

прав людини виконують конкретизуючу роль у міжнародно-правовому 

регулювання природних прав людини, поряд із універсальними міжнародно-

правовим актами. Дослідники міжнародного права вважають універсальні 

міжнародно-правові документи більш ефективними у забезпеченні та захисті 

природних прав людини. Але  на думку більшості дослідників (А.І. Забайло, 

Е.В. Ревіна,) винятком з цього правила є Європейська конвенція про захист 

прав людини і основних свобод, прийнята Радою Європи у 1950 році [275, с. 

68 ], якою був створений ефективний механізм захисту прав людини, а також 

унікальна форма міжнародної судової процедури. Перевагою зазначеної 

Конвенції, обґрунтовують вчені, є зафіксований унікальний механізм 

контролю і захисту природних прав людини, за яким Європейський суд з прав 

людини, виносячи рішення з наданням справедливої сатисфакції постраждалій 

стороні у справі, уповноважений наказувати державі – порушниці природного 

права людини, змінити внутрішньодержавне законодавство [275, с. 69] . 
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  Так, на думку Є.В. Ревіної, Європейський Суд, відкидаючи законність 

національних судових рішень, спонукає законодавця переглядати чинне 

законодавство і практику його застосування [174, с. 125]. 

Характеристика змісту означених вище міжнародних документів не 

складає предмету нашого дослідження, однак їх перелік надає можливість 

зробити висновок про достатню розгалуженість правового регулювання 

захисту природних прав на міжнародному рівні, що забезпечує: 

- виокремлення різноманітних природних прав людини; 

- визначення засобів впливу як гарантій їх захисту; 

- забезпечення єдності процесу цих прав; 

- виокремлення ролі різноманітних міжнародних органів та організацій, 

спеціально створених державами для такого захисту; 

- узгодження волі різноманітних держав у сфері захисту природних прав 

людини та вироблення єдиної правозахисної політики. 

Огляд міжнародних документів надає можливість обґрунтувати теоретичні 

висновки щодо їх впливу на нормативний рівень національного правового 

регулювання захисту природних прав людини. Саме ці  нормативно-правові 

акти: 

- складають міжнародні стандарти правового регулювання захисту 

природних прав людини; 

- визначають принципи цих прав; 

- імплементуються у національне законодавство; 

- конкретизуються національним законодавством з метою врахування 

особливостей певної держави; 

- визначають обов’язки держави у цій сфері; 

- забезпечують можливість реалізації захисту прав у випадку 

неективності національного законодавства; 

- визначають рівень ефективності правозахисного законодавства певної 

держави; 

- обумовлюють обов’язок держави щодо вдосконалення правового 

регулювання у сфері захисту природних прав; 
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- визначають форми можливої відповідальності держави за перешкоди 

захисту природних прав людини; 

- визначають межі правового впливу держави у сфері захисту цих прав; 

- передбачають засоби та способи міжнародно-правового впливу на 

держави, які не забезпечують ефективний захист природних прав людини; 

- формують можливості застосування міжнародних гарантій відновлення 

порушених прав. 

Інший поділ, що існує у юридичній літературі є поділ правового 

регулювання захисту природних прав людини за нормами «жорсткого права» 

та   «м’якого права». 

Статут ООН, поряд з глобальними та регіональними конвенціями у 

галузі захисту прав людини формує так зване «жорстке право» [299, с. 326], 

оскільки правові акти, що його формують  є обов'язковими для держав-членів. 

Основним призначенням Статуту ООН у сфері захисту природних прав 

людини є встановлення обов’язку держав-членів ООН визнання прав людини, 

головне місце серед яких посідають її природні права, та здійснення 

регулювання їх захисту. 

Міжнародно-правові акти «м'якого права», до яких відносять акти 

ненормативного змісту, що носять рекомендаційний характер, але, тим не 

менш, мають вагоме значення для правового регулювання захисту природних 

прав людини. Серед актів «м'якого права» можливо відзначити акти, прийняті 

ООН з прав людини, включаючи резолюції Генеральної Асамблеї, доповіді 

Генерального Секретаря ООН, доповіді Економічної та Соціальної ради, 

резолюції Ради безпеки [300, с. 57]. 

У зв’язку із вищевикладеним, ми можемо обґрунтувати, що міжнародно-

правове регулювання у сфері зaхисту природних прав людини здійснює 

вирішальний вплив на внутрішньодержавне законодaвство і практику його 

зaстосування у найрізнoманітніших сферах, пов'язаних із захистом природних 

прав людини. Зoкрема, останній виявляється у імплементації міжнарoдних 

принципів, нoрм у внутрішньoдержавне право (шляхoм рaтифікації 

міжнарoдних договорів), в усуненні невідпoвідності норм укрaїнського права 
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міжнарoдним прaвилам і стaндартам, а також у обліку норм міжнaродного 

права при розробці вітчизняних нoрмативно-прaвових актів. 

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав 

людини є сукупністю спеціальних юридичних засобів результативного впливу, 

здійснюваних державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх 

юридичного закріплення, охорони і розвитку. Внутрішньодержавне правове 

регулювання захисту природних прав людини здійснюється державою через 

використання права (нормативне регулювання) та влади.  

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав 

людини, що забезпечується нормами права складається із нормативно-

правових актів різного рівня. Так, вітчизняне правове регулювання захисту 

природних прав людини базується на Конституції України, законах, 

нормативних актах президента та органів виконавчої влади, рішеннях судових 

органів влади та інших нормативно-правових документах. У основі 

вищезазначених нормативно-правових документів, що забезпечують 

внутрішньодержавне правове регулювання містяться такі конституційні 

принципи, як: 

 а) принцип неприпустимості довільного обмеження прав людини; 

б) принцип неприпустимості дискримінації за будь-яких підстав - за 

статтю, віком, расовою, національною або етнічною, релігійною 

приналежністю, мовою, соціальним походженням, майновим станом і т. п.; 

в) принцип гарантованості, забезпечення прав людини; 

г) принцип захищеності. 

Зазначені конституційні принципи покладені в основу правового 

регулювання захисту природних прав людини та повинні міститися у 

вищевказаних документах у зв’язку із гарантуванням захисту особистих, 

політичних, економічних, соціальних, культурних прав за єдиними, 

оформленими вищим законом країни стандартами. 

Впливовою у наукових колах є точка зору Л.Г. Варданян, який, 

досліджуючи правове регулювання захисту природних прав людини поділяє 

досліджуваний захист на види, а саме: державний захист, судовий захист, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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соціальний захист, правовий захист. Але, ж виокремлені вченим види захисту, 

на його думку, так чи інакше, належать до державного захисту, тобто захисту 

державою [301, с. 116]. 

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав 

людини є:  

по-перше, обов'язком держави, у зв’язку із чим всі органи державної 

влади зобов’язані перш за все виконувати означений обов’язок; 

по-друге, означений обов’язок гарантується Конституцією як основним 

законом держави; 

по-третє, Конституція містить перелік суб’єктів права (органів влади), 

які зобов’язані здійснювати захист природних прав людини від імені держави. 

Отже, внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних 

прав людини здійснюється на підставі основного закону держави – 

Конституції та інших нормативно-правових актів.  

М.Г. Хаустова обґрунтовує, що основним документом, який регулює 

право людини на захист, у тому числі і її природних прав, є Конституція 

України, у якій закріплено (ч. 6 ст. 55), що кожен має право, будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень 

і протиправних посягань [302, с. 44]. Науковець доводить, що законодавець 

закріплює на конституційному рівні абстрактно-загальне визначення цього 

права, передбачаючи його деталізацію на інших рівнях правового 

регулювання відповідно до суспільно-правових відносин, в яких воно 

безпосередньо реалізується [302, с.44 ]. М.Г. Хаустова аналізуючи зміст 

означеної вище норми обгрунтовує наступні висновки:  

– вітчизняна конституційна теорія виходить з того, що під правом на 

захист слід розуміти саме право людини, а не громадянина (про що свідчить 

формулювання «кожен»);  

– реалізація права на захист обмежується виключно нормами-

заборонами (тобто діє принцип «дозволено все, що прямо не заборонено»);  

– право на захист передбачає захист своїх прав, адже кожен має право... 

захищати свої права і свободи...;  
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– це право може реалізовуватися відповідно до різного роду 

правовідносин, щодо яких людина має права та свободи [302, с. 43]. 

 Певний науковий інтерес становить думка В.М. Радь, яка доводить, що 

правове регулювання захисту природних прав людини існує на перетині 

різного роду правових відносин і, як наслідок, – на перетині різних галузей 

права та законодавства [303, с. 239]. Дослідниця вважає, що природні права 

людини, які визначені статтею 3 Конституції України (право людини на життя, 

право на здоров’я, право на особисту свободу і недоторканність, право на 

безпеку, право на людську гідність) підтверджуються також іншими нормами 

Конституції, а саме: частиною 3 статті 27 кожен має право захищати своє 

життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (як 

право на самозахист чи захист окремого суспільного блага – життя людини) 

[303, с. 240]. 

  В.М. Радь поділяє захист природних прав людини на: 

а) юридичний захист – захист, що здійснюється за різними напрями його 

реалізації, відповідно до галузей права. Юридичний захист вчений класифікує 

за суб’єктом захисту, де виокремлює такі категорії: а) самозахист; б) судовий; 

в) захист, що здійснюється Уповноваженим з прав людини; г) захист 

Конституційним судом (на підставі конституційної скарги); д) захист, що 

здійснюється відповідними міжнародними суб’єктами (міжнародними 

судовими установами чи відповідними органами міжнародних організацій); 

б) фактичний захист – захист, що здійснюється у формі відповідних 

фактичних діянь у певних суспільних відносинах [303, с 238].  

Крім того, науковець обґрунтовує, що відповідно до статусу суб’єкта 

захисту слід виокремлювати захист державою (він здійснюється особою, 

наділеною відповідними державно-владними повноваженнями), або іншими 

суб’єктами (громадський захист) [303, с. 241].  

Серед внутрішньодержавних нормативно-правових актів, що 

закріплюють правові основи захисту та регулювання природних прав людини 

можливо виокремити такі як:  
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1) Закон «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

від 1998 року [304, с. 2]; 

2) Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [305, с. 1]; 

3)  Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року 

№ 2297-VI [306, с. 2]; 

4) Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від  12 грудня 

1991 року N 1975-XII [307, с. 4]; 

5) Закон України «Про боротьбу з тероризмом») [206, с. 12]; 

6) Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII [308, с. 1]. 

Нормативно-правові акти, що закріплюють правові засади здійснення 

окремих форм захисту природних прав людини, характеризуються 

специфічними засобами і методами свого захисту, до яких належать: 

- конституційно-судовий механізм (Конституційний суд); 

- судовий захист (суди загальної юрисдикції); 

- адміністративні дії органів виконавчої влади;  

-законний самозахист людиною своїх природних прав; 

-міжнародно-правовий механізм захисту природних прав людини. 

До нормативно-правових актів, що закріплюють правові основи форм 

захисту природних прав людини є: 

1) Закон «Про Конституційний суд України» від 13 липня 2007 року № 

2136-VIII [310, с. 9]; 

2) Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 

4651-VI [311, с. 12]; 

3) Цивільний кодекс України від 16 січня 200 року № 435-IV [312, с. 2]; 

4) Цивільно-процесуальний Кодекс України від 23 червня 2005 року 

№1618-IV [313, с. 2]; 

5) Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року, № 2947-III [314, с. 2]; 

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав 

людини, що забезпечується владою, складається із органів влади та посадових 

осіб, першочергове значення серед яких займає Уповноважений Верховної 
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Ради України з прав людини — посадова особа, що здійснює парламентський 

контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і 

громадянина в Україні. Зазначена посадова особа  діє на підставі Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» і яким 

визначено головні засади регулювання захисту природних прав людини, що 

полягають у:  

 захисті природних прав людини, проголошених Конституцією України, 

законами України та міжнародними договорами України; 

 додержанні та поваги до природних прав людини органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими 

особами; 

 запобіганні порушенню природних прав людини; 

 сприянні приведенню законодавства України про природні права 

людини у відповідність із Конституцією України, міжнародними стандартами; 

 поліпшенні і подальшому розвитку міжнародного співробітництва у 

сфері захисту природних прав людини; 

 запобіганні будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною 

своїх природних прав; 

 сприянні правовій інформованості людини та захисті конфіденційної 

інформації про людину [304, с. 5]. 

 У регулюванні правовідносин у сфері захисту природних прав людини 

окреме місце займають нормативні акти Президента України, серед яких 

особливе місце займає Указ Президента України від 25 серпня 2015 р. N 

501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» 

[215, с. 5], який був прийнятий з метою вдосконалення правових та 

організаційних засад, створення дієвого механізму всебічного забезпечення в 

Україні прав людини. Стратегія спрямована на об'єднання суспільства довкола 

розуміння цінності прав людини, у тому числі і її природних прав, що 

захищаються на основі принципу рівності та без дискримінації. Стратегія 

зосереджена на вирішенні основних системних проблем у сфері захисту прав 

людини у сучасних умовах. Удосконалення системи захисту прав людини у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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зазначеній стратегії визначена з урахуванням як вітчизняного досвіду, так і 

напрацьованих та апробованих міжнародною спільнотою засад і принципів, а 

саме досвід Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

правозахисних організацій України, Організації Об'єднаних Націй, Ради 

Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших міжнародних 

організацій, а також практика Європейського суду з прав людини. 

Проблемні питання, пов'язані з необхідністю захисту природних прав 

людини у сучасних умовах полягають у тому, що єврoпейський шлях нашої 

держави вимaгає серйoзних зусиль щoдо реформування українськoї правoвої 

системи у нaпрямку захисту природних прав людини, враховуючи, що 

більшість з них (право на життя, думку, релігійні переконання та інші) є 

абсолютними, а інші (право на свободу, особисту недоторканність), хоча і не 

є абсолютними, у передбачених законом випадках, особливо у кримінальному 

провадженні, повинні бути забезпеченні захистом держави. Головна проблема 

полягає у необхідності приведення національного законодавства у 

відповідність до міжнародно-визнаних норм про природні права людини та їх 

захист, включаючи створення ефективних правових механізмів їх захисту на 

рівні праворегулювання та правозастосування. 

Виходячи з вищевикладеного, ми можемо зробити висновок, що: 

1) існуюче міжнародно-правове регулювання є підставою для здійснення 

ефективного правового регулювання захисту природних прав людини; 

2) акти органів міжнародних організацій, як і міжнародне право у цілому, 

впливають на процес створення нормативних актів щодо захисту природних 

прав людини у національних правових системах та на їх застосування; 

3)  внутрішньодержавне законодавство містить обмеження природних 

прав людини та потребує приведення у відповідність до міжнародних 

стандартів і конституційних приписів; 

4) головним питанням проблеми правопорушення природних прав людини 

у сучасних умовах є антиконституційні обмеження природних прав людини. 

Такми чином, динамічний характер розвитку сучасного світу та держави 

вимагає підвищення дієвості правового регулювання захисту природних прав 
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людини. Комплексний характер такого регулювання обумовлює можливість 

виокремлення шляхів його вдосконалення. На нашу думку, вони як 

особливими для нормативного та індивідуального правового регулювання. 

Нормативне правове регулювання може бути вдосконаленим на 

законодавчому рівні, що потребує: 

- приведення законодавства у сфері захисту природних прав людини у 

відповідність до міжнародних стандартів; 

- заснованість законодавства на принципах міжнародного права; 

- закріплення на законодавчому рівні природних прав людини; 

- прийняття законодавчих актів у відповідності до вимог юридичної 

техніки; 

- надання законодавчим актам прямої дії; 

- нормативне закріплення механізмів реалізації законоположень; 

- приведення актів, що регулюють природні права людини у систему; 

- заснованість загального правового регулювання на принципі 

верховенства права. 

Індивідуальне правове регулювання захисту природних прав може бути 

вдосконаленим шляхом: 

- забезпечення правозастосовних органів матеріальними та 

організаційними засобами функціонування; 

- чіткового визначення повноважень суб’єктів правозастосування; 

- передбачення відповідальності за прийняття протиправних рішень; 

- підвищення рівня правосвідомості суб’єктів права;  

- організації всеобучу для населення щодо суб’єктивних прав; 

- забезпечення певного рівня правової культури населення; 

- заснованості діяльності суб’єктів права на визнанні верховенства прав і 

свобод людини; 

- підвищення ефективності всіх видів юридичної діяльності.  

 

Висновки до розділу 3 
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Теоретико-правовий аналіз захисту природних прав людини, 

дослідження системи захисту природних прав людини та особливостей 

правового регулювання захисту природних прав людини надали нам змогу 

зробити наступні висновки: 

1) захист природних прав людини є складним та багатогранним явищем, 

сформованим шляхом накопичення морально-філософського підґрунтя та 

правового матеріалу, що  визначає необхідність створення нормативних та 

організаційно-правових умов регулювання природних прав людини, їх 

юридичного закріплення як на національному так і міжнародному рівнях та 

містить поведінковий елемент - правозахисну діяльність як самої людини, так 

і компетентних суб'єктів, що володіють правом на використання спеціальних 

юридичних засобів, спрямованих на забезпечення охорони природних прав 

людини та захисту від порушень, а також відновлення порушених прав і 

шляхом застосування заходів покарання до винних; 

2) основними ознаками захисту природних прав людини є: а) державна 

прирoда, що полягає у зaбезпеченні державнoго впливу мoжливістю 

застoсування правoвого примусу; б) закріплення у нормативно-правових актах; 

в) відображення стану та рівня розвитку основних сфер суспільного життя 

держави; г) універсальний та безперервний характер; д) визначення 

повноважень правоохоронних та правозахисних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, посадових і службових осіб у 

процесі здійснення правозахисної діяльності; є) реальний та доцільний 

характер; 

3) сутність захисту природних прав людини неподільно пов'язана із 

природою самих природних прав людини, що є виявом збереження людиною 

природних якостей і властивостей, маючи багаторівневий характер: 

- перший рівень сутності полягає у соціально-правовому змісті і 

юридичному призначенні; 

-  другий рівень досліджується через факт існування нормативної форми 

природних прав людини на правовий захист; 
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- третій рівень визначається шляхом виокремлення трьох складових тіло 

- душа – дух, що утворюють об'єктивну основу, з якої походять природні, 

сутнісні, невідчужувані якості людини як особистості; 

4)  система захисту природних прав людини є цілісним, внутрішньо 

узгодженим і відносно самостійним утворенням, обумовленим дією прав 

людини на правовий захист, що містить спеціальні правозахисні засоби впливу 

на суспільні відносини у сфері захисту природних прав людини;  

5) метою системи захисту природних прав людини є всебічний захист 

природних прав людини, що вимагає засобів та дій щодо його досягнення. 

Мета конкретизується у проміжних цілях, якими є забезпечення визнання 

природних прав людини і припинення порушень природних прав людини, а 

також відновлення порушених природних прав людини і застосування заходів 

юридичної відповідальності; 

6) структура системи захисту природних прав людини являє собою 

організацію її внутрішнього змісту, що містить інституційно виражені, 

нормативні і індивідуально-правові засоби регулювання правозахисних 

відносин, а також правозахисну діяльність щодо здійснення прав людини на 

правовий захист її невід’ємних прав. Система захисту природних прав людини 

є комплексним поєднанням всіх механізмів структури, елементи якої 

виконують власну специфічну роль та забезпечують: а) належне визнання і 

повагу до природних прав людини; б) справедливих вимог моралі до 

природних прав людини; в) спеціальних правозахисних засобів впливу у 

суспільстві; г) всебічний захист природних прав людини; 

7) особливість правового регулювання захисту природних прав людини 

полягає у характеристиці тих закономірностей, у межах яких здійснюється: 

а) набуття людиною права на правовий захист її природних прав, як 

юридично можливого і гарантoваного варіанту пoведінки у випадках 

створення перешкод для реалізації означених прав, загрози їх порушення або 

фактичного порушення;  

б) фoрмування та покладання на людину юридичних обов'язків, 

кореспондуючих з правом людини на правовий захист її невід’ємних прав, у 
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тому числі встановлення і застосування заходів державного або громадського 

впливу за порушення захисту природних прав людини.  

8) особливість міжнародно-правового регулювання у сфері зaхисту 

природних прав людини полягає у здійсненні вирішального впливу на 

внутрішньодержавне законодaвство і практику його зaстосування у 

найрізнoманітніших сферах, пов'язаних із захистом природних прав людини; 

9) особливістю внутрішньодержавного правового регулювання захисту 

природних прав людини є сукупність спеціальних юридичних засобів 

результативного впливу, здійснюваних державою за допомогою права і 

сукупності правових засобів, їх юридичного закріплення, охорони і розвитку. 

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав людини 

здійснюється державою через використання права (нормативне регулювання) 

та влади.  

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у розкритті теоретико-правових аспектів ролі 

загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні 

природних прав людини.  

Основними науковими результатами дисертаційного дослідження є такі 

висновки: 

1. Історичний шлях формування уявлень про природні права людини 

відображає філософські, моральні, юридичні ідеї означеного правового 

феномену таякі в сукупності складають концепцію природних прав людини, 

яка ґрунтується на п’яти наукових підходах: 1) природно-правовий підхід, 

заснований на ідеї заперечення ролі держави як дарувальника природних прав 

людини, та розумінні того, що природні та невід'ємні права людини походять 

або з розуму, або з божественної волі, або з незмінної природи самої людини, 

а закон лише фіксує вже існуючі права; 2) юридично-позитивістський підхід 

заснований на теoрії дарoваних прав, що пов’язані системoцентристським 

розумінням ролі держави стосовно кожної людини; 3) цивілізаційний підхід 

досліджує природні права людини через життя людини та її гідність, що 

ігнорувалися і порушувалися впродовж всієї історії людства. Основою 

цивілізаційного підходу є дослідження цивілізації як історично сформованої 

культурної спільноти людей, що характеризується неповторним способом 

життя; 4) регулятивний підхід полягає у розумінні природних прав людини як 

особливого способу правового регулювання суспільних відносин, заснованого 

на абсолютизації факту, що природні права людини, визнані міжнародним 

співтовариством і державою, привносять до міжнародно-правової і 

національно-правової системи відповідні режими, порядки і алгоритми 

власного правового здійснення; 5) глобальний підхід заснований на ідеї єдиної 

космополітичної культури, що присутня у культурах усіх країн світу, і 

поступово сприяє подоланню міжнаціональних культурних протиріч, у основі 



226 

яких містяться природні права людини, а головну тезу скаладають дві основні 

цінності природних прав людини: рівність та людська гідність. 

2. Природні права людини визначено як отримані людиною від 

народження можливості, що походять з природної необхідності відображення 

законів, психології, об’єктивно обумовлені соціальними потребами 

досягнення необхідного стану людини в суспільстві, що відображають її 

сутність і є необхідною умовою існування і розвитку людини забезпечення її 

рівноправності та задоволення життєво важливих потреб. 

3. Застосовано трьох ступеневу структуру дослідницьких 

(методологічних) підходів, методів та прийомів до дослідження ролі 

загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні 

природних прав людини, а саме:  

а) методологічний підхід, що є одним із головних компонентів парадигми 

і розглядається як система таких взаємозалежних наукових підходів:  

антропологічний підхід (філософсько-антропологічний, соціально-

антропологічний, релігійно-антропологічний), системний, історико-

психологічний, комунікативний, аксіологічний підходи; 

б) методи дослідження або «інструменти» методологічних підходів, серед 

яких: а) філософські (діалектичний, онтологічний, метафізичний, 

аксіологічний) – для вивчення природних прав людини як юридичної 

категорії, природа та сутність якої перебувають у постійному розвитку; б) 

загальнонаукові (історичний, формально-логічний, системно-функціональний, 

теоретико-прогностичний, аксіоматичний, порівняльно-правовий) – для 

встановлення різновидів дослідницького підходу, з’ясування їх евристичних 

можливостей, визначення понять означеної категорії; в) спеціально-наукові 

методи (аксіоматичний метод, теоретико-прогностичний) – для 

формулювання правильного і чіткого поняття об'єкта шляхом виокремлення 

його серед інших подібних та однорідних складових;  

в) принципи дослідження: історизму, об’єктивності, комплексності, 

професіоналізму, що забезпечили все сторонність та істинність знань про 

предмет, теоретичний синтез, абстрагування. 
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4. Сутність правового регулювання природних прав людини полягає у 

ефективності правових норм, що регулюють означені відносини. Сутнісні 

характеристики регулювання природних прав пов’язані із визначенням меж та 

предмету єдиного універсального механізму такого регулювання. Межі 

правового регулювання природних прав є певними факторами, що 

окреслюють сферу цих прав, яка є змінною та непостійною. Предмет 

правового регулювання складають відносини, пов’язані із людиною, її життям, 

гідністю, незалежністю, на які націлено правове регулювання. Він надає 

можливість визначити внутрішній взаємозв’язок між різними правовими 

явищами, повязаними з людиною, її життям, волевиявленням, гідністю.  

5. Предметом загального та індивідуального правового регулювання 

природних прав людини є відносини, пов’язані із невід’ємними правами 

людини. Предметом загального правового регулювання є природні права 

людини для всіх і кожного, а індивідуального – є складовою частиною 

предмета загального правового регулювання та може бути врегульований 

індивідуальними правовими засобами. Межею правового регулювання 

природних прав є межа юридичного втручання у суспільні відносини, 

зумовлені факторами обєєктивного і субєєктивного характеру, можливості 

права змінювати, вдосконалювати чи формувати відносини, пов’язані з 

невід’ємними правами людини. Завдяки компонуванню загального та 

індивідуального правового регулювання компенсуються недоліки  як 

нормативного регулювання (абстрактність, віддаленність від фактичних 

відносин), так і індивідуального (мінливість, можливість свавілля, 

субєктивізму). 

6. Ефективність правового регулювання забезпечення природних прав 

людини полягає у здатності правових норм впливати на відносини у сфері прав 

людини, яку можливо виявити у процесі оцінки результатів її реалізації 

(реальна ефективність). Можливо виокремити шляхи підвищення соціальної 

ефективності регулювання та спеціально-юридичної ефективності. 

7. Юридична природа правового регулювання захисту природних прав 

людини полягає у його характеристиці як форми реалізації права на правовий 
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захист, діяльності певних суб’єктів, наявності мети, засобу забезпечення 

недопущення порушення природних прав та їх відновлення, форми 

державного примусу та гарантованості відновлюваністю. Регуляторна 

цінність правового регулювання захисту прав полягає у закріпленні, реалізації 

засобі впливу на субєктів та відновленні порушених прав. 

8. Система захисту природних прав являє собою цілісну внутрішньо-

узгоджену, відносно самостійну сукупність нормативних та індивідуально-

правових засобів регулювання правозахисних відносин та правозахисної 

діяльності щодо здійснення права на захист природних прав. 

9. Виходячи із предмету дослідження та поставленої мети елементи 

структури системи захисту прав людини можуть бути визначені на двох 

рівнях: нормативному, що у загальному значенні закріплює механізм захисту 

природних прав на загальноправовому, галузевому та інституційному рівнях; 

індивідуальному, що забезпечує конкретизацію засобів захисту до певного 

суб’єкта та випадку. Підсистемами цього рівня є судовий, прокурорський, 

правоохоронний, громадський захист та самозахисні засоби. 

10. Вплив міжнародно-правового регулювання на нормативно-правове 

регулювання захисту природних прав людини має організаційний 

(міжнародно-правове закріплення діяльності міжнародних організацій), 

змістовний (закріплення стандартів, принципів та меж правового впливу) та 

гарантійний (відповідальність держав) рівень. 

11. Динамічний характер розвитку суспільства та держави вимагає 

підвищення дієвості правового регулювання захисту природних прав людини. 

Нормативне регулювання може бути вдосконаленим шляхом приведення 

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, заснованості на 

принципах міжнародного права, закріплення природних прав, заснованості 

актів на правилах законодавчої техніки, надання актам прямої дії, закріплення 

механіхмів реалізації права, заснованість на принципі верховенства права. 

Вдосконалення індивідуального регулювання передбачає чітке визначення 

повноважень субєктів правозастосування, передбачення відповідальності за 

прийняті рішення, підвищення рівня правосвідомості, заснованого на визнанні 
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верховенства прав і свобод людини, підвищення ефективності юридичної 

діяльності. 
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