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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Питання утворення права мають тривалу
історію світоглядного та наукового осмислення. Їх вивчення бере свій початок
ще в поглядах мислителів Античності та зберігає свою актуальність у
дослідженнях сучасної юридичної науки, оскільки однозначних відповідей на
зазначені питання на фоні широкого спектру різноманітних авторських
поглядів не вироблено. Це пояснюється насамперед складністю та
багатоаспектністю самого феномену «право», неоднозначністю його
розуміння, поляризацією положень існуючих типів праворозуміння, що
зумовлює проблемність вивчення питань утворення права, призводить до
накопичення різноманітних авторських поглядів на правоутворення та
поглиблює їх розпорошеність. Незважаючи на наявність широкого спектру
наукових досліджень тих або інших аспектів виникнення права, його розвитку,
формування, поширення на суспільні відносини, існуючі результати наукового
дослідження правоутворення мають розпорошений, подекуди протирічний
характер і не здатні сформувати сучасне комплексне наукове вчення про
утворення права.

Важливою пізнавальною складовою правоутворення є його теоретико-
методологічні засади, які закладають основу концептуального розуміння
правоутворення, визначають його наукознавчий потенціал та здатні
сформувати базис подальшого наукового дослідження правоутворення в
межах як історико-теоретичних, так і галузевих юридичних наук. Тому
актуальність наукового дослідження теоретико-методологічних засад
правоутворення доводиться насамперед їх пізнавальним потенціалом,
значенням для всебічного, достовірного та об’єктивного наукового
дослідження правоутворення в цілому. Належна наукова розробка теоретико-
методологічних засад правоутворння може створити основу формування
науково обґрунтованої концепції сучасного правоутворення як складного,
багатоаспектного явища правової реальності.

Посилює актуальність теми дисертації наявна доктринальна
невизначеність змісту, структури та функціонального призначення методології
наукового пізнання, неусталеність правил застосування методологічних
підходів до вивчення правоутворення, що призводить до обмеженості
існуючих наукових досліджень правоутворення, їх недостатньої
обґрунтованості та методологічної розпорошеності. Враховуючи, що
правоутворення є явищем, яке за своєю сутністю, змістом і функціональним
призначенням визначається суспільними відносинами, зумовлюється та
відбувається в межах суспільних відносин, а його процесуальність і форми
прояву характеризують інституційний вимір правоутворення, актуальним є
з’ясування ролі комунікативно-інституційного підходу до вивчення
правоутворення, визначення чинників, що зумовлюють його науково-дослідні
переваги. Проблематика правоутворення крізь призму комунікативно-
інституційного підходу в юридичній науці не була предметом комплексного
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дослідження, що доводить певну обмеженість наукового вивчення
правоутворення в аспекті його належної методологічної забезпеченості.
Застосування комунікативно-інституційного підходу дозволить розкрити
теоретико-методологічні засади правоутворення як комплексну проблему,
складовими якої є комунікативно-інституційні аспекти природи, сутності,
категоріального розуміння і функціонального призначення правоутворення,
його процесуальність та результативність здійснення.

Значний рівень актуальності теми дисертації доводять також особливості
сучасного розвитку державності та правової системи в Україні, що
супроводжується функціональними змінами правоутворення, яке стає не лише
засобом формування загальнообов’язкових правил поведінки, а набуває
статусу  самостійного явища правової реальності; є особливою сферою
життєдіяльності суспільства, що реалізується відбувається в межах
відповідних суспільних відносин під впливом різноманітних факторів
суспільного розвитку; характеризується особливостями категоріального,
процесуального, суб’єктного змісту; відображає об’єктивну потребу
суспільства у праві як динамічному явищі. У сучасних умовах масштабного
реформування основних сфер суспільних відносин явище правоутворення в
пізнавальному аспекті потребує посиленої уваги з боку науковців з метою
належної її наукової розробки та вироблення науково обґрунтованих
положень, які сприятимуть подальшому удосконаленню використання
реформаторського потенціалу утворення права, підвищенню якості
правотворчості, процесу і результату формального вираження права та його
реалізації. Це значно підвищує доцільність здійснення наукових досліджень
теоретико-методологічних засад правоутворення, що дасть змогу з’ясувати
його особливості, з одного боку, як об’єкта реформування, забезпечивши
оптимальність, оперативність і результативність утворення права, а з іншого –
сформувати ефективний механізм утворення права, функціонування якого
забезпечить ефективність здійснення правової реформи в Україні, сприятиме
реалізації реформ в інших сферах життєдіяльності суспільства.

Актуальність теми дисертації підтверджують і особливості практики
правотворчості та правореалізації в Україні, які засвідчують наявність
системних недоліків щодо їх підстав і процесу здійснення, правового
забезпечення, юридико-технічної будови актів правотворчості та
правозастосування, їх якості та ефективності, оперативності та оптимальності
правотворчості і правореалізації, їх координації та планування тощо.
Удосконалення практики правотворчості та правореалізації в Україні має
засновуватись на наукових засадах, особливо на результатах наукового
вивчення теоретико-методологічних засад правоутворення, що забезпечить
формування наукової основи подальшого дослідження та удосконалення
практики творення та реалізації права. Означене вище визначило наукову та
практичну доцільність наукового переосмислення та подальшого дослідження
теоретико-методологічних засад правоутворення, що потребує вивчення
правоутворення як особливого комунікативно-інституційного феномену.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження здійснено в межах наступних 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 в 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 теми дисертації (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р. та протокол
№ 5 від 18 грудня 2017 р.).

Мета і завдання дослідження. Виходячи з теми дисертації, її метою є
обґрунтування на підставі теоретико-методологічного аналізу світоглядного і
доктринального розуміння правоутворення; з’ясування переваг
комунікативно-інституційного підходу формування концепції правоутворення;
визначення його методологічних, категоріальних, процесуальних, суб’єктних
аспектів, факторів і форм правоутворення; сучасного стану, перспектив
розвитку та шляхів удосконалення в Україні.

Виходячи з мети дисертаційного дослідження, визначено такі
завдання:

 здійснити періодизацію історії формування уявлень про
правоутворення;

 охарактеризувати стан наукового пізнання правоутворення та
визначити перспективи наукового дослідження теоретико-методологічних
засад правоутворення;

 визначити переваги положень типів правопізнання для подальшого
дослідження правоутворення;

 з’ясувати функціональні можливості методології наукового
дослідження правоутворення;

 обґрунтувати переваги комунікативно-інституційного підходу до
пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення;

 узагальнити доктринальні підходи до розуміння поняття
«правоутворення», на підставі чого обґрунтувати можливість диференціації
його категоріального визначення;

 виокремити ознаки правоутворення, на підставі яких уточнити
визначення поняття «правоутворення»;

 порівняти категорії «фактори правоутворення» та «фактори
правотворчості», з’ясувати та розкрити їх спільні і відмінні ознаки;

 обґрунтувати визначення поняття «фактори правоутворення»,
встановити їх особливості, обґрунтувати критерії класифікації факторів
правоутворення та охарактеризувати їх різновиди;

 удосконалити уявлення про етапи та стадії процесу правоутворення,
охарактеризувати їх зміст;
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 визначити особливості правоутворення як сфери комунікативно-
інституційної взаємодії суб’єктів громадянського суспільства, обґрунтувати
наявність рівнів впливу громадянського суспільства на утворення права,
встановити критерії їх виокремлення та охарактеризувати їх зміст;

 встановити значення держави у сфері правоутворення та довести
доцільність виокремлення рівнів впливу держави на правоутворення, надати їх
характеристику;

 узагальнити розуміння сучасного стану утворення права в Україні та
охарактеризувати його складові;

 з’ясувати перспективи розвитку утворення права в Україні та
здійснити їх узагальнення;

 виокремити і обґрунтувати шляхи вдосконалення правоутворення та
охарактеризувати їх зміст.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з утворенням
права.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади
правоутворення.

Методи дослідження. Особливості предмету дослідження зумовили його
методологічну основу, яку складають сукупність принципів наукового
пізнання, методологічних підходів, філософських (світоглядних),
загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Центральне місце займають
методологічні підходи (феноменологічний, герменевтичний, аксіологічний,
антропологічний, системний), які були застосовані до наукового пізнання
теоретико-методологічних засад правоутворення і в своїй сукупності сприяли
формуванню напрямів дослідницької роботи. Враховуючи складність та
багатоаспектність теоретико-методологічних засад правоутворення було
запропоновано застосувати комунікативно-інституційний підхід, встановлено і
обґрунтовано його переваги та виявлено чинники, які їх обумовлюють.
Пізнавальні можливості комунікативно-інституційного підходу застосовано
для узагальнення методологічних положень розуміння правоутворення,
визначення його наукознавчого потенціалу та формування стратегії наукового
дослідження.

Використання діалектичного методу дозволило розкрити теоретико-
методологічні засади правоутворення в контексті закономірностей зародження
та розвитку уявлень про правоутворення (підрозділи 1.1, 1.2), а також його
сучасного стану, зумовленого історичними аспектами становлення
(підрозділ 5.1). Застосування історико-правового методу дозволило здійснити
аналіз історії формування уявлень про правоутворення, запропонувати її
періодизацію та охарактеризувати стан наукового пізнання правоутворення
(підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою формально-логічного методу узагальнено
доктринальні підходи до розуміння поняття «правоутворення»; виокремлено
ознаки правоутворення, на підставі яких уточнено визначення поняття
«правоутворення»; співвіднесено категорії «фактори правоутворення» та
«фактори правотворчості», визначено та розкрито зміст їх спільних і відмінних
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ознак, надано визначення поняттю «фактори правоутворення» (підрозділи 3.1,
3.2). Використання системно-функціонального методу надало можливість
визначити переваги положень типів правопізнання для подальшого
дослідження правоутворення як самостійного правового явища (підрозділ 2.1),
а також встановити пізнавальні особливості правоутворення та визначити
функціональні можливості принципів наукового пізнання, методологічних
підходів та методів наукового дослідження як елементів методологічної
основи його наукового дослідження (підрозділ 2.2); з’ясувати і обґрунтувати
переваги комунікативно-інституційного підходу до пізнання теоретико-
методологічних засад правоутворення (підрозділ 2.3). Системно-структурний
метод сприяв обґрунтуванню критеріїв класифікації факторів правоутворення,
виокремленню та характеристиці їх різновидів (підрозділ 3.2).
Герменевтичний метод використано для аналізу змісту норм міжнародного
права та норм, закріплених у чинному законодавстві України, які
відображають вплив факторів правоутворення на зміст і форму права
(підрозділ 3.2), визначають зміст процесу правоутворення (підрозділ 3.3),
функціонування суб’єктів правоутворення (підрозділи 4.1, 4.2), особливостей
сучасного правоутворення в Україні та шляхів його удосконалення (підрозділи
5.1, 5.2). Праксеологічний метод застосовано для визначення особливостей
правоутворення як сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів
громадянського суспільства, обґрунтування наявності рівнів впливу
громадянського суспільства на утворення права та з’ясування їх змісту
(підрозділ 4.1); встановлення значення держави у сфері правоутворення,
характеристики рівнів впливу держави на правоутворення (підрозділ 4.2).
Метод моделювання застосовано для удосконалення поділу процесу
правоутворення на відповідні етапи і стадії, характеристики їх змісту
(підрозділ 3.3); а також визначення складових сучасного стану утворення
права в Україні та їх характеристики (підрозділ 5.1). Прогностичний метод
дозволив визначити перспективи наукового дослідження теоретико-
методологічних засад правоутворення (підрозділ 1.2); з’ясувати перспективи
розвитку утворення права в Україні, здійснити їх узагальнення в межах
комплексу напрямів; встановити і обґрунтувати шляхи вдосконалення
правоутворення та охарактеризувати їх зміст (підрозділ 5.2).

Теоретико-методологічну базу дослідження складають праці
світоглядного характеру таких мислителів і філософів, як Ф. Аквінський,
Арістотель, І. Бентам, Гай, Г.Ф. Гегель, Т. Гоббс, Г. Гроцій, Г. Гуго, Є. Ерліх,
Р. Ієринг, І. О. Ільїн, І. Кант, Г. Кельзен, Б. А. Кістяківський, Дж. Локк,
І. В. Михайловський, Модестін, Ш.-Л. Монтеск’є, П. І. Новгородцев,
Л. Й. Петражицький, Ж-Ж. Руссо, К. Савіньї, Сократ, B. C. Соловьйов,
Ульпіан, Цицерон, Г. Ф. Шершеневич, які вивчали проблеми утворення права
крізь призму світоглядних уявлень про явища оточуючої реальності.

Теоретико-методологічним підґрунтям підготовки цієї дисертації стали
також праці вітчизняних теоретиків права С. В. Бобровник, Т. З. Гарасиміва,
І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, О. В. Зайчука, М. І. Козюбри, А. М. Колодія,
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В. М. Косовича, О. Л. Копиленка, В. В. Лемака, Л. А. Луць, Б. В. Малишева,
Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, О. В. Петришина, І. В. Процюка,
М. О. Теплюка, Ю. С. Шемшученка, І. Д. Шутака, О. І. Ющика та ін., в яких
розкрито окремі аспекти правоутворення як явища теоретико-правового
характери, та представників галузевих юридичних наук:  конституційного права
(М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. П. Васильченко, О. В. Марцеляк,
Н. А. Мяловицька, О. В. Скрипнюк, В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко,
Н. Я. Якимчук); адміністративного права (В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко,
В. М. Бевзенко, П. В. Діхтієвський, Р. С. Мельник, С. О. Мосьондз,
В. П. Нагребельний, А. А. Пухтецька); міжнародного права (А. І. Дмітрієв,
О. В. Задорожній); кримінального права (П. П. Андрушко, З. А. Загіней,
О. О. Кваша, О. М. Костенко); цивільного права (Р. О. Стефанчук,
Є. О. Харитонов), які досліджували окремі аспекти утворення права крізь
призму проблематики розвитку галузевого законодавства та його
удосконалення.

Важливим елементом теоретико-методологічної бази дослідження стали
наукові роботи зарубіжних учених: Н. Д. Абдулаєва, С. С. Алексєєва,
В. М. Баранова, Ж.-Л. Бержеля, Р. Бержерона, С. В. Бошно, С. Н. Братуся,
Н. Гартмана, В. Г. Графського, Ю. І. Гревцова, Р. Давида, Б. В. Дрейшева,
С. Г. Дробязка,  Ж. Карбонье, Т. В. Кашаніної, Д. А. Керімова, Д. А. Ковачева,
А. П. Мазуренка, А. В. Мусатяна, Л. О. Мурашко, А. Нашиц, В. С. Нерсесянца,
Т. Парсонса, А. С. Піголкіна, А. В. Полякова, Г. Радбруха, А. А. Соколової,
В. В. Трофімова, Ю. Хабермаса, Ф. Хайека, Р. О. Халфіної та ін., в яких
розкрито окремі аспекти правоутворення як явища теоретичного та
практичного характеру.

Дослідження теоретико-методологічних засад правоутворення визначило
необхідність виокремлення та обґрунтування переваг комунікативно-
інституційного методологічного підходу до пізнання, основу якого склали
положення теорії комунікації, репрезентовані в роботах Х.-Г. Гадамера,
Е. Гуссерля, Ж. Лакруа, Е. Муньє, М. Недонселя, А. Піппера, П. Рікера,
Дж. Роулза, П. Ульріха, Ю. Хабермаса, та інституційного підходу, розкриті у
працях Т. Веблена, Дж. Р. Коммонса, В. К. Мітчелла.

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела, міжнародні
договори, нормативно-правові акти України та іноземних держав,
законопроектна документація, рішення Конституційного Суду України та
матеріали судової практики Верховного Суду, офіційні звіти органів
державної влади та місцевого самоврядування, матеріали офіційної
статистики, результати проведеного соціологічного опитування.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація
є однією з перших в сучасній загальнотеоретичній науці комплексною
науковою роботою, у якій правоутворення досліджено крізь призму його
теоретико-методологічних засад. Наукова новизна одержаних результатів
виявляється у висновках, положеннях і рекомендаціях, які відображають
особистий внесок дисертанта в розроблювану проблему, а саме:
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уперше:
 здійснено періодизацію історії формування уявлень про

правоутворення в межах трьох періодів: 1) панування філософського
розуміння (XI–IX ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст. н.е.), що пов’язаний із
зародженням перших ідей про походження права, його природу,
формальний вираз, які засновані на загальних уявленнях про право як
елемент дійсності та характеризують правоутворення опосередковано крізь
призму інших суміжних понять: «природа права», «сутність права»,
«призначення права», «справедливість», «закон» тощо; 2) панування
історико-соціологічного розуміння (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.), пов’язаного
із формуванням широкого спектру поглядів учених на питання утворення
права, його розвитку та вдосконалення, в основу яких покладено ідеї про
історико-правову та соціальну зумовленість утворення права; 3) панування
наукового правового розуміння (сер. ХХ ст. – триває донині), що формує
уявлення про правоутворення як складне багатоаспектне явище правової
дійсності, яке може бути вивчене за допомогою різноманітних
методологічних підходів і методів наукового пізнання;
 виявлено і обґрунтовано чинники, які зумовлюють переваги

застосування комунікативно-інституційного підходу до пізнання теоретико-
методологічних засад правоутворення, які пов’язані з можливістю відійти від
дослідження правоутворення виключно в межах положень юснатуралізму та
позитивізму, взявши за основу його комунікативно-правовий та інституційний
аспекти; здатністю визначити утворення права як процес об’єктивації права
шляхом узгодження різноманітних інтересів у межах комунікативних зв’язків
між суб’єктами та формування конкретної моделі правового забезпечення
суспільних відносин; врахувати суб’єктивний та об’єктивний аспекти
правоутворення, здійснити аналіз зв’язку права з іншими засобами соціального
регулювання крізь призму проблем їх утворення та взаємодії; розкрити
теоретико-методологічні засади правоутворення як сфери поєднання
конфліктних і компромісних елементів;
 обґрунтовано можливість диференціації категоріального визначення

«правоутворення» як багатоаспектного явища в: 1) історичному значенні як
процесу зародження і виникнення права, що має самоорганізуючий характер,
зумовлений, з одного боку, історичними загальносоціальними
закономірностями розвитку людства, особливостями політичного становлення
соціуму, а, з іншого – нормативно-регулятивними потребами впорядкування
суспільних відносин; 2) матеріальному значенні, що являє собою сукупність
факторів суспільного розвитку, які впливають на процес виникнення, зміни,
скасування норм права, характеризують стан правового забезпечення
суспільних відносин та визначають його подальший розвиток і вдосконалення;
3) процесуальному значенні як особливе процесуальне явище, що складається з
комплексу послідовних етапів (стадій), забезпечуючи створення, зміну або
скасування норм права, їх втілення в життєдіяльність суспільства;
4) формально-юридичному значенні, що є елементом понятійно-
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категоріального апарату юридичної науки, позначає явище правоутворення,
засновуючись на його характерних ознаках;
 обґрунтовано дефініцію поняття «фактори правоутворення» як

комплексу умов життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні
взаємовідносини між його суб’єктами, що породжують та визначають зміст
об’єктивної необхідності зміни їх правової регламентації, детермінують
утворення права, визначають його зміст, процес здійснення, результативність,
а також зміст і характер правотворчих актів;
 виокремлено та охарактеризовано рівні впливу громадянського

суспільства на утворення права залежно від: кола суб’єктів громадянського
суспільства (безпосередній і опосередкований) та сфери впливу
громадянського суспільства (політичний, економічний, соціальний);
 доведено доцільність виокремлення рівнів впливу держави на

правоутворення залежно від: 1) статусу впливу держави на процес утворення
права (офіційний та неофіційний); 2) характеру впливу держави на утворення
права (безпосередній (прямий) та опосередкований (непрямий));
3) просторових меж впливу держави на утворення права (національний
(внутрішньодержавний) та міжнародний (міждержавний)); 4) характеру
інтересів, які реалізує держава (вплив держави на утворення публічного права
та вплив держави на утворення приватного права); 5) поділу державної влади
(законодавчий, виконавчий та судовий);

удосконалено:
 характеристику ознак правоутворення, до яких віднесено його:

1) соціальний правовий характер, оскільки, з одного боку, природою та
сферою здійснення правоутворення є суспільні відносини, воно обумовлене
закономірностями суспільного розвитку, функціонує в межах суспільства та в
подальшому націлене на здійснення соціального впливу на життєдіяльність
суспільства, а з іншого – правоутворення зумовлене існуючим станом
правового забезпечення суспільних відносин, визначає об’єктивні потреби у
його зміні, пов’язане із правовою діяльністю уповноважених суб’єктів щодо
прийняття, зміни або скасування правових норм; 2) процесуальність, змістом
якої є послідовність утворення права, що визначається часовими межами та
періодизацією на окремі етапи (стадії), що відображають динаміку факторів
правоутворення, послідовність їх виявлення, аналізу, усвідомлення, розробки
проектів правових норм, надання їм відповідної форми закріплення,
поширення на суспільні відносини тощо; 3) стихійно-свідомий характер
здійснення, що забезпечує органічне поєднання об’єктивних процесів
утворення права та суб’єктно обумовлених процесів свідомо-вольової
діяльності людини щодо осмислення об’єктивних потреб зміни правового
регулювання, підготовки проектів норм права, їх формалізації, поширення на
суспільні відносини тощо; 4) системність, що характеризує правоутворення
як явище, що здійснюється в межах взаємопов’язаних форм, особливості яких
обумовлені факторами правоутворення, процесом утворення права та його
зовнішнім виразом, а також спроможне здійснюватись на національному та
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міжнародному, загальнодержавному та місцевому рівнях;
5) результативність, що виявляється у його спроможності утворювати нові
норми права, змінювати або скасовувати чинні, що потенційно націлено на
досягнення відповідного правового результату;
 визначення поняття «правоутворення», що являє собою

соціокультурний правовий феномен, обумовлений факторами суспільного
життя, що відбувається в процесуальному порядку, змістом якого є суспільні
відносини, пов’язані з формуванням об’єктивної необхідності правового
забезпечення суспільних відносин, їх виявлення та аналізу за допомогою
розумової діяльності людини, формування доцільної моделі правової
поведінки, її закріплення шляхом прийняття нових, зміни чи скасування
чинних норм права та їх подальшого втілення в реальній поведінці суб’єктів,
що здійснюється в межах взаємопов’язаних форм на національному і
міжнародному, внутрішньодержавному і місцевому рівнях та націлене на
досягнення відповідного правового результату;
 класифікацію та характеристику різновидів факторів

правоутворення за критеріями: сфери життєдіяльності суспільства (політичні,
економічні, соціальні, релігійні, екологічні тощо); юридичної сили
правотворчих актів (законодавчі, підзаконні); часових меж впливу
(довготривалі, короткотривалі, надзвичайні); територіального поширення
(зовнішні та внутрішні, які, своєю чергою, поділяються на
загальнонаціональні, регіональні, місцеві та локальні); мети впливу (негативні
та позитивні); змісту (публічні та приватні);
 періодизацію правоутворення шляхом обґрунтування доцільності

виокремлення двох етапів правоутворення відповідно до критерію статусу
суспільних відносин: 1) неофіційний етап, змістом якого є суспільні
відносини, які визначають формування потреб у їх правовому впорядкуванні,
що процесуально поділяється на стадії: зародження та становлення факторів
правоутворення; виявлення об’єктивної необхідності зміни правового
забезпечення суспільних відносин; вироблення та обґрунтування моделі
правового впорядкування суспільних відносин; 2) офіційний етап, змістом
якого є правовідносини, що виникають у сфері правотворчості та
правореалізації, відповідно до існуючих норм права, відображають чітку
послідовну діяльність уповноважених на творення чи реалізацію норм права
суб’єктів, що поділяється на стадії: нормопроектування; формалізації права
(правозакріплення); промульгації; правореалізації;

дістали подальшого розвитку:
 положення про однобічність та функціональну недостатність уявлень

про правоутворення в концепціях юснатуралізму, позитивізму, соціологічної
та психологічної шкіл права; обґрунтування пізнавальних перспектив
використання інтегрованого підходу до вивчення теоретико-методологічних
засад правоутворення;
 характеристика функціонального призначення елементів

методологічної основи дослідження теоретико-методологічних засад
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правоутворення, а саме: 1) принципів наукового пізнання як комплексу
фундаментальних засад наукового пізнання, покладених в основу дослідження
з метою визначення сутності і змісту наукової діяльності; 2) методологічних
підходів, які визначають загальну методологічну ідею наукового пізнання
теоретико-методологічних засад правоутворення та відображають мету їх
наукового вивчення; 3) світоглядних (філософських), загальнонаукових та
спеціально-юридичних методів наукового дослідження, що забезпечують
всебічність та комплексність наукового осмислення теоретико-методологічних
засад правоутворення;
 положення щодо особливостей факторів правоутворення, що

узагальнено в межах комунікативно-правового аспекту (є явищами правової
реальності, які породжені соціально значимою, правовою поведінкою, мають
об’єктивно-суб’єктивний та конфліктно-компромісний характер, втілюють у
своєму змісті правотворчі інтереси і потреби суб’єктів соціуму) та
інституційного аспекту (детермінують правоутворення, зумовлюють динаміку
утворення права; мають відповідні форми вираження і закріплення;
визначають зміст правоутворення; впливають на процес його здійснення;
визначають результативність правоутворення, зміст і характер правотворчих
актів);
 домінанти про складові сучасного стану утворення права в Україні,

які поєднують у собі аспекти комунікативно-правової обумовленості
утворення права та його інституційного прояву, в якості яких виокремлено:
1) об’єктивну обумовленість утворення права в Україні, тобто реально
існуючий режим, становище, що характеризують відповідність
правоутворення об’єктивним економічним, соціально-політичним, моральним
та іншим суспільним потребам у правовому впорядкуванні суспільних
відносин; 2) юридико-технічну формалізацію права в Україні, тобто реально
існуючий режим, становище, що характеризують відповідність утворення
права юридико-технічним правилам, прийомам, способам та засобам надання
праву формально визначеного, загальнообов’язкового, офіційно закріпленого
характеру; 3) соціалізацію права в Україні, тобто реально існуючий режим,
становище, що характеризують поширеність правових правил на поведінку
суб’єктів права, настання юридичних наслідків у життєдіяльності суспільства;
 положення про напрями розвитку правоутворення в Україні, які

структуровано на: 1) реформаційно-орієнтаційний, що обумовлений
сучасними процесами реалізації широкомасштабних реформ більшості сфер
життєдіяльності українського суспільства, пов’язаний із активізацією творення
права, орієнтованим на забезпечення реформ, націлений на формування
суспільства, що відповідатиме критеріям громадянського; 2) компромісно-
орієнтаційний, змістом якого є винайдення соціального компромісу як основи
стабільності та передбачуваності суспільних відносин, його закріплення і
забезпечення реалізації, формування внутрішньої непротирічності,
передбачуваності суспільних відносин, їх сталого неконфліктного розвитку;
3) інституційно-орієнтаційний, що включає подальшу оптимізацію процесу
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утворення права, забезпечення своєчасності та оперативності утворення права,
його відповідність динаміці суспільних відносин, змінюваності факторів
утворення права, збалансування повноважень суб’єктів правотворчості,
уніфікацію форм утворення, посилення їх взаємоузгодженості та послідовності
реалізації, забезпечивши поєднання історично зумовлених, суспільно
визнаних, добровільно узгоджених, нормативно-визначених та конкретно
застосованих шляхів утворення права, надання їх результатам
загальнообов’язкового нормативного характеру;
 домінанти про шляхи вдосконалення правоутворення в Україні:

1) формування та реалізація системи ідеолого-концептуальних засад
утворення права, які включають в себе: закріплення та реалізацію засад
рівності суб’єктів у правах і свободах у сфері утворення права; забезпечення
та відображення в змісті норм права ідей справедливості; наявність єдиної
правової, в тому числі правотворчої політики держави; забезпеченість
розвитку законодавства науково обґрунтованими концептуальними основами,
що мають обов’язковий характер для суб’єктів правоутворення, тощо;
2) посилення соціальної та людиноцентристської обумовленості утворення
права, що передбачає: визнання та дотримання пріоритетності невід’ємних
прав і свобод людини в процесі утворення права, в його змісті та подальшій
реалізації права; утворення нових норм права має бути здійснено суб’єктом,
здатним співвіднести його майбутню дієвість з наявними соціальними,
економічними, морально-духовними умовами суспільного буття і тенденціями
їх розвитку; для ініціювання утворення права та визначення засобів правового
впливу на суспільні відносини надзвичайно важливо створити ефективний
механізм вияву потреб суспільства; утворювані правові норми мають бути
обґрунтованими та відповідати рівню розвитку суспільних відносин, що
забезпечить їх адекватне сприйняття всіма суб’єктами суспільних відносин та
максимальне досягнення мети їх прийняття.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати
дисертаційного дослідження дали змогу виробити комплекс нових підходів до
вирішення теоретико-методологічних проблем правоутворення. Висновки і
рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дослідження, можуть
бути використані в подальшому в:

 науково-дослідній роботі з метою поглиблення знань про
правоутворення як на загальнотеоретичному, так і на галузевому рівнях.
Результати дослідження використано під час розробки планових тем науково-
дослідної роботи юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України та Київського університету права НАН
України;

 правотворчій роботі – при розробці проектів концепцій розвитку
законодавства України та окремих його галузей; підготовці проектів
концепцій окремих нормативно-правових актів та проектів планів
правотворчої роботи;
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 правозастосовній роботі – при розробці проектів актів
правозастосування, а також здійсненні критичного аналізу правозастосовної
діяльності на предмет виявлення недоліків актів правотворчості та вироблення
шляхів їх удосконалення;

 навчальному процесі – при викладанні навчального курсу «Теорія
права», «Юридична техніка», «Основи нормопроектування» та «Проблеми
правоутворення», підготовки навчально-методичних матеріалів із зазначених
дисциплін. Результати науково-дослідної роботи використані при викладанні
навчальних дисциплін «Основи нормопроектування та юридичної техніки» і
«Проблеми правоутворення» для студентів магістратури Київського
університету права НАН України та розробки відповідних навчально-
методичних матеріалів.

Апробація матеріалів дисертації. Висновки, положення і рекомендації,
обґрунтовані автором у процесі підготовки дисертаційного дослідження,
обговорювались на 54 міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:
ІХ Міжнародній науковій конференції «Законодавство України: проблеми та
перспективи розвитку» (м. Косів, Івано-Франківська обл., 27–31 січня 2008 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті професора
П.О. Недбайла, «Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних
норм» (м. Львів, 28–29 березня 2008 р.); Х Міжнародній науковій конференції
«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Косів, Івано-
Франківська обл., 27–31 січня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Алушта, АРК,
29 жовтня – 1 листопада 2009 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»
(с. Верхній Студений, Міжгірський р-н, Закарпатська обл., 28 січня – 1 лютого
2010 р.); ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне
співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій
школі» (м. Ужгород – Кошице – Мішкольц, 11–14 травня 2010 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні та національні
механізми захисту прав людини: виклики сьогодення» (м. Донецьк, 8 квітня
2011 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 17–19 червня
2011 р.); Літній науковій сесії «Правото в глобалния свят» (м. Варна, 24–26
червня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-
викладацького складу та молодих вчених, присвяченій 20-річчю Незалежності
Республіки Казахстан, «Казахстан и современность: актуальные проблемы
науки и практики» (м. Астана, 9 грудня 2011 р.); Науково-практичній
конференції студентів, аспірантів, викладачів «Теория и практика современной
юридической науки» (м. Ростов-на-Дону, 26 квітня 2013 р.); Х Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової
системи України» (м. Луцьк, 7–8 червня 2013 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Правовая политика республики Беларусь:
современное состояние и перспективы развития» (м. Мінськ, 6 грудня 2013 р.);
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Міжнародній науково-практичній конференції «Правова політика в Україні:
питання теорії та практики» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю проф. В. Ф. Чигира,
«Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и
юридических лиц» (м. Мінськ, 4–5 листопада 2014 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції, присвяченій 90-річчю юридичного факультету БДУ,
«Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого
развития национальной правовой системы в условиях глобальных и
региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения
правового государства» (м. Мінськ, 19−20 жовтня 2015 р.); VІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Соціологічні проблеми права: польська
соціологія права ХІХ–ХХ ст.» (м. Київ, 30 вересня 2016 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в
Україні» (м. Київ, 19 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.) та ін.

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 95 публікаціях, з
яких 2 – індивідуальні монографії; 6 розділів у колективних монографіях;
31 наукова стаття, серед яких 27 статей опубліковано у періодичних наукових
фахових виданнях (у тому числі 6 – у виданнях іноземних держав); 2
навчально-методичні праці; 54 статті у збірниках матеріалів наукових
конференцій.

Структура та обсяг дисертації визначена предметом, метою і
завданнями наукового дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти
розділів, що об’єднують дванадцять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 588
сторінок, з них 405 сторінок основний текст, 87 сторінок – список
використаних джерел, що складається з 859 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено зв’язок з
науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і завдання
дослідження, виокремлено об’єкт і предмет дослідження, розкрито
функціональні можливості методів дослідження, які застосовано в роботі,
обґрунтовано теоретико-методологічну та емпіричну бази дослідження,
вказано на положення наукової новизни отриманих результатів, обґрунтовано
практичне значення одержаних результатів дослідження, наведено відомості
про апробацію матеріалів дисертації та публікації автора.

Розділ 1 «Історико-правові засади наукового дослідження
правоутворення» складається з двох підрозділів, у яких розкрито формування
світоглядної основи наукового дослідження правоутворення, визначено зміст
сучасних уявлень про правоутворення та встановлено перспективи його
наукового дослідження.
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У підрозділі 1.1 «Формування світоглядної основи наукового
дослідження правоутворення» здійснено аналіз історії формування уявлень
про правоутворення. Доведено доцільність здійснення періодизації історії
формування уявлень про правоутворення. Першим періодом
визначено панування філософського розуміння (XI–IX ст. до н.е. – кін.
ХVІІІ ст. н.е.), який охарактеризовано в межах таких етапів: 1) Античність (з
XI–IX ст. до н.е. – до V ст. н.е.), що визначається зародженням перших
уявлень про право, його природу, походження, розвиток як об’єктивно
зумовленого явища, впродовж якого складається система міфологічних
уявлень та раціонально осмислених ідей про право як про реальне явище, що
може бути сформульоване, сприйняте і реалізоване завдяки розумовим
здібностям людини; 2) Середньовіччя (V ст. – сер. ХV ст. н.е.), що пов’язане із
запереченням виключно природного або соціального характеру утворення
права як явища, що походить від природи або суспільства і націлене на
впорядкування регулювання суспільних відносин, та розвитком теологічного
розуміння походження права; 3) Новий час (кін. ХV ст. – кін. XVII ст.), що
характеризується виникненням плюралістичних підходів до розуміння права
та його утворення, що пов’язується з ідеями свободи, рівності та протидії
сваволі як детермінант утворення права, його гуманізації як основоположної
засади подальшого розвитку; 4) Просвітництво (кін. XVII ст. – кін. ХVIII ст.), в
межах якого формуються уявлення про утворення права як про складний,
багатоаспектний процес, зумовлений різноманітними факторами соціального,
релігійного, географічного, національного, культурного, мовного та іншого
характеру. Другим періодом визначено панування історико-соціологічного
розуміння (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.), пов’язаного із формуванням широкого
спектру поглядів вчених на утворення права, його розвиток та вдосконалення,
в основу яких покладено ідеї про історико-правову та соціальну обумовленість
утворення права. Третій період визначено як період панування наукового
правового розуміння (сер. ХХ ст. – триває донині), що розкриває
правоутворення як складне багатоаспектне явище правової дійсності, яке може
бути вивчене за допомогою різноманітних методологічних підходів і методів
наукового пізнання.

У підрозділі 1.2 «Сучасні уявлення про правоутворення та перспективи
його наукового дослідження» доведено, що сучасний стан наукової розробки
правоутворення актуалізує питання концептуалізації наукового пізнання
правоутворення, який має стати загальнотеоретичним фундаментом для
вдосконалення процесу творення права, оновлення законодавчої бази України,
забезпечення ефективності правового регулювання суспільних відносин, що
сприятиме обґрунтуванню єдиної концепції реформування правотворчої
діяльності уповноважених суб’єктів та, як результат, вдосконаленню
законодавчої бази України.

Враховуючи результати аналізу історії формування уявлень про
правоутворення визначено перспективи наукового дослідження теоретико-
методологічних засад правоутворення, до яких віднесено: посилення
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досліджень національних засад правоутворення; категоріальне визначення
правоутворення, забезпечення його уніфікованого розуміння, що має бути
засноване на виокремлених ознаках правоутворення як самостійного
правового явища, визначення та аналізу факторів правоутворення, здійснення
їх класифікації, з’ясування ролі та значення правоутворення, характеристики
його процесуальних аспектів; переосмислення ролі держави та громадянського
суспільства в правоутворенні тощо.

Розділ 2 «Методологічні засади наукового дослідження
правоутворення» складається з трьох підрозділів, які стосуються
встановлення наукознавчого потенціалу положень сучасних типів
правопізнання, визначення функціональних можливостей методології
наукового дослідження правоутворення, а також обґрунтування переваг
комунікативно-інституційного підходу до пізнання правоутворення.

У підрозділі 2.1 «Правоутворення в аспекті сучасних типів
правопізнання» встановлено, що методологічною основою пізнання
правоутворення як об’єкта наукового і світоглядного сприйняття є
відповідний тип правового пізнання як загальна концептуальна засада, що
відображає розуміння права, визначає дослідницьку методологію та
забезпечує досягнення мети наукового дослідження. З’ясовано, що
положення юснатуралізму формують пізнавальну основу дослідження
правоутворення крізь призму його розуміння як: прояву живої природи;
особливого закономірного процесу формування правил поведінки, які мають
природно-правовий характер. Положення позитивізму потенційно сприяють
вивченню правоутворення як явища, що функціонує в реальному житті
суспільства, результатом якого є система загальнообов’язкових, формально
визначених правил поведінки. Соціологічний підхід здатен охарактеризувати
правоутворення як явище насамперед соціальне, відповідно і його теоретико-
методологічні засади слід вивчати в контексті феномену суспільства,
життєдіяльності соціальних одиниць та взаємовідносин між людьми.
Дослідження теоретико-методологічних засад правоутворення, засновуючись
на положеннях психологічної школи праворозуміння, дасть змогу:
акцентувати увагу на ролі й значенні людської психіки та свідомості у
процесі формування права; розмежувати офіційне та інтуїтивне права в
межах проблематики утворення права; встановити закономірності утворення
права і його сприйняття залежно від людських здібностей до інтелектуальної
та творчої діяльності. Незважаючи на значний наукознавчий потенціал
положень сучасних типів праворозуміння в аспекті вивчення теоретико-
методологічних засад правоутворення, доведено однобічність та
функціональну недостатність уявлень про правоутворення в концепціях
юснатуралізму, позитивізму, соціологічної та психологічної шкіл права та
обґрунтовано пізнавальні перспективи використання інтегрованого підходу
до їх вивчення.

У підрозділі 2.2 «Функціональні можливості методології наукового
дослідження правоутворення» встановлено, що специфіка методологічної
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основи наукового пізнання зумовлюється теоретико-методологічними
засадами правоутворення як предмета наукового дослідження, виокремивши
та проаналізувавши які можна сформулювати та акумулювати ті елементи
методології, що найбільш оптимально поєднані та застосовані в процесі
наукового дослідження. Теоретико-методологічні засади правоутворення
відображають окрему сторону досліджуваного явища правоутворення, що
поєднує в собі питання теоретико-правового характеру як явища правової
реальності, та питання методологічного плану, що характеризують
правоутворення як явище, що може бути досліджене, засновуючись на
методологічному інструментарії, потребує свого наукового пізнання, а також
визначає специфіку методологічних підходів та методів дослідження, які
можуть бути застосовані для його всебічної наукової розробки. Важливим
аспектом методологічної основи дослідження є сам феномен правоутворення,
який є: 1) явищем реальності, що має як соціальний, так і правовий характер;
2) елементом понятійно-категоріального апарату; 3) об’єктом наукового
осмислення. Доведено, що функціональні можливості методології наукового
дослідження правоутворення визначені поєднанням: принципів наукового
пізнання; методологічних підходів; світоглядних (філософських),
загальнонаукових та спеціально-юридичних методів.

У підрозділі 2.3 «Переваги комунікативно-інституційного підходу до
пізнання правоутворення» наголошено, що особливості теоретико-
методологічних засад правоутворення обумовлюють найбільш доцільний
методологічний підхід до їх вивчення, яким видається комунікативно-
інституційний, оскільки він поєднує в собі функціональні можливості
дослідження комунікативно-правових та інституційних аспектів
правоутворення як самостійно, так і у їх поєднанні. Переваги комунікативно-
інституційного підходу до вивчення теоретико-методологічних засад
правоутворення полягають у його спроможності забезпечити
міждисциплінарну стратегію їх осмислення крізь призму світоглядної ідеї, яку
складає соціологічний тип правопізнання, через який відбувається процес його
дослідження та інтерпретації отриманих результатів. Комунікативно-
інституційний підхід є складовою частиною методології наукового
дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення, що має
забезпечити: 1) реалізацію гносеологічної функції отримання нових знань про
закономірності зародження, становлення, розвитку, функціонування та
вдосконалення правоутворення; 2) об’єктивну оцінку існуючого стану
наукового дослідження правоутворення; 3) реалізацію функції інтеграції
шляхом поєднання в процесі наукового дослідження комунікативно-правових
та інституційних аспектів правоутворення; 4) врахування існуючих тенденцій
розвитку юриспруденції, забезпечивши заснованість наукового дослідження на
засадах націленості на пізнання явищ правової реальності, формуючи
стратегію наукового дослідження.

Розділ 3 «Теоретико-правові аспекти правоутворення» складається з
трьох підрозділів, в яких визначено понятійно-категоріальні закономірності
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правоутворення, розкрито особливості факторів правоутворення, проведено
їх класифікацію та охарактеризовано процесуальність правоутворення.

Підрозділ 3.1 «Правоутворення як елемент понятійно-категоріального
апарату юридичної науки» орієнтований на дослідження питань місця
правоутворення в межах понятійно-категоріального апарату юридичної
науки, удосконалення його понятійного визначення. В роботі узагальнено
доктринальні підходи до розуміння поняття «правоутворення» на підставі чого
обґрунтовано можливість диференціації його категоріального визначення в
межах інструментального, процесуального, соціокультурного підходів.

Виокремлено ознаки правоутворення як самостійної категорії юридичної
науки, до яких віднесено його: 1) соціальний правовий характер, оскільки, з
одного боку, природою та сферою здійснення правоутворення є суспільні
відносини, а з іншого – правоутворення обумовлене поточним станом
правового забезпечення суспільних відносин, пов’язане із правовою
діяльністю уповноважених суб’єктів щодо прийняття, зміни або скасування
правових норм; 2) процесуальність, змістом якої є послідовність утворення
права, що визначається часовими межами та періодизацією на окремі етапи
(стадії); 3) стихійно-свідомий характер здійснення, оскільки в правоутворенні
органічно поєднані об’єктивні (незалежні від волі і свідомості людини)
процеси утворення права та суб’єктно обумовлені процеси свідомо-вольової
діяльності людини; 4) системність, що характеризує правоутворення як
явище, що здійснюється в межах взаємопов’язаних форм, особливості яких
обумовлені факторами правоутворення, процесом утворення права та його
зовнішнім виразом; 5) результативність, що виявляється у його
спроможності утворювати нові норми права, змінювати або скасовувати чинні,
що потенційно націлено на досягнення відповідного правового результату. На
підставі виокремлених ознак уточнено визначення поняття
«правоутворення».

У підрозділі 3.2 «Комунікативно-інституційна основа аналізу та
класифікації факторів правоутворення» встановлено, що «фактори
правоутворення» та «фактори правотворчості» співвідносяться між собою як
категорії загального та конкретного, наділені як спільними, так і відмінними
ознаками. Обґрунтовано поняття «фактори правоутворення» як комплекс умов
життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні взаємовідносини між його
суб’єктами, що породжують та визначають зміст об’єктивної необхідності
зміни їх правової регламентації, детермінують утворення права, визначають
його зміст, процес здійснення, результативність, а також зміст і характер
правотворчих актів.

Обґрунтовано критерії класифікації факторів правоутворення та
охарактеризовано їх різновиди залежно від сфери життєдіяльності
суспільства (політичні, економічні, соціальні, релігійні, екологічні тощо);
юридичної сили правотворчих актів (законодавчі, підзаконні); часових меж
впливу (довготривалі, короткотривалі, надзвичайні); територіального
поширення (зовнішні та внутрішні, які, своєю чергою, поділяються на
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загальнонаціональні, регіональні, місцеві та локальні); мети впливу (негативні
та позитивні); змісту (публічні та приватні).

Підрозділ 3.3 «Процесуальність як властивість правоутворення:
комунікативно-інституційний підхід до характеристики» присвячено
визначенню та обґрунтуванню критеріїв періодизації правоутворення та
удосконаленню поділу процесу правоутворення на відповідні етапи і стадії,
характеристиці їх змісту. Стверджується, що вивчення процесуальних аспектів
правоутворення доцільно проводити, засновуючись на комунікативно-
інституційному підході, який дає можливість розкрити соціальний аспект
цього процесу, закономірності взаємозв’язку між суб’єктами соціуму,
визначити особливості формування об’єктивної необхідності утворення права,
а також з’ясувати процес інституціалізації права як складної, багатогранної
соціальної системи. За допомогою вказаного методологічного підходу процес
правоутворення можна розглядати як взаємодію індивідів (суб’єктів права),
яка має темпоральний характер, націлена на створення, зміну або скасування
норм права, забезпечуючи ефективність та результативність правового
впорядкування суспільних відносин.

Наголошено на тому, що періодизацію правоутворення здійснено шляхом
виокремлення двох етапів правоутворення відповідно до критерію статусу
суспільних відносин: 1) неофіційний етап, що процесуально поділяється на
стадії: зародження та становлення факторів правоутворення; вияв об’єктивної
необхідності зміни правового забезпечення суспільних відносин; вироблення
та обґрунтування моделі правового впорядкування суспільних відносин;
2) офіційний етап, що поділяється на стадії: нормопроектування; формалізації
права (правозакріплення); промульгації; правореалізації.

Розділ 4 «Суб’єкти  правоутворення: комунікативно-інституційний
вимір» включає два підрозділи, в яких здійснено аналіз правоутворення як
сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів громадянського
суспільства, а також проведено комунікативно-інституційний аналіз держави
як суб’єкта правоутворення.

У підрозділі 4.1 «Правоутворення як сфера комунікативно-інституційної
взаємодії суб’єктів громадянського суспільства» наголошено на важливій ролі
комунікативно-інституційного методологічного підходу для дослідження
громадянського суспільства як системи його взаємодіючих елементів –
суб’єктів такого суспільства, а також відповідних відносин між цими
суб’єктами, які, з одного боку, породжують об’єктивну необхідність
запровадження або зміни правового регулювання, тобто формують фактори
правоутворення, а з іншого – можуть бути самостійними суб’єктами, які
здійснюють саме творення права, реалізуючи утворення права в межах його
офіційного етапу. Доведено, що громадянське суспільство як суб’єкт
правоутворення здатне найбільш повно виявити та акумулювати
загальносоціальні інтереси та потреби, сформувати моделі правової поведінки,
які забезпечили б максимальне задоволення вказаних інтересів і потреб,
надавши їм правової форми та забезпечивши їх реалізацію.



19

Визначено, що правоутворення є особливою сферою взаємодії суб’єктів
громадянського суспільства, яка зумовлена діяльністю різноманітних
інституцій як об’єднань індивідів за критерієм спільності потреб та інтересів,
результатом чого є формування можливих, доцільних, необхідних, а також
недопустимих моделей поведінки суб’єктів, які отримують своє правове
закріплення у формі сукупності норм права, визначають у подальшому
когнітивні образи у свідомості суб’єктів права щодо існуючих можливих
варіантів своєї поведінки та в ній втілюються. Виокремлено та
охарактеризовано рівні впливу громадянського суспільства на утворення права
залежно від: кола суб’єктів громадянського суспільства (безпосередній і
опосередкований) та сфери впливу громадянського суспільства (політичний,
економічний, соціальний).

У підрозділі 4.2 «Держава як суб’єкт правоутворення: комунікативно-
інституційний аналіз» зазначено, що комунікативно-інституційний підхід
здатен розкрити комунікативно-правові аспекти змісту та результату
функціонування держави як суб’єкта правоутворення, що має інституційно-
правовий характер прояву, визначити її особливості крізь призму соціальної
зумовленості держави, з одного боку, та її інструментального призначення
щодо формування права, його гарантування та реалізації, з іншого.

З’ясовано значення держави у сфері правоутворення в межах
інтелектуального, вольового, публічного, інструментального, процесуального,
соціального, функціонального, комунікативного, інституційного,
полісуб’єктного, структурно-формального аспектів. Доведено доцільність
виокремлення рівнів впливу держави на правоутворення залежно від:
1) статусу впливу держави на процес утворення права (офіційний та
неофіційний); 2) характеру впливу держави на утворення права (безпосередній
(прямий) та опосередкований (непрямий));  3) просторових меж впливу
держави на утворення права (національний (внутрішньодержавний) та
міжнародний (міждержавний)); 4) характеру інтересів, що реалізуються
державою (вплив держави на утворення публічного права та вплив держави на
утворення приватного права); 5) поділу державної влади (законодавчий,
виконавчий та судовий).

Розділ 5 «Правоутворення в Україні: стан та перспективи розвитку»
включає два підрозділи, в яких узагальнено розуміння сучасного стану
утворення права в Україні; з’ясовано перспективи розвитку утворення права,
здійснено їх узагальнення в межах комплексу напрямів розвитку
правоутворення; встановлено і обґрунтовано шляхи вдосконалення
правоутворення та охарактеризовано їх зміст.

У підрозділі 5.1 «Сучасний стан правоутворення в Україні» встановлено
пізнавальні можливості комунікативно-інституційного методологічного
підходу, який надає можливість охарактеризувати сучасний стан утворення
права в Україні крізь призму таких дослідницьких моделей, як: фактори
утворення права → стан утворення права; стан утворення права →
тенденції розвитку утворення права; стан утворення права → вдосконалення
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утворення права. Встановлено, що сучасний стан розвитку правоутворення в
Україні: по-перше, відображає коло, зміст і характер впливу умов і обставин
життєдіяльності суспільства, його політико-правової організації на утворення
права; по-друге, є самостійним аспектом пізнання утворення права, що
характеризує якісні особливості утворення права в сучасній Україні в частині
набуття нових, зміни або втрати існуючих якісних особливостей; по-третє,
визначає доцільність застосування конкретного методологічного підходу до
його наукового дослідження, засновуючись на його пізнавальному потенціалі;
по-четверте, потенційно зумовлює перспективи розвитку утворення права в
Україні та закладає основи для вироблення науково обґрунтованих
рекомендацій щодо шляхів його удосконалення.

Охарактеризовано складові сучасного стану утворення права в Україні,
які поєднують у собі аспекти комунікативно-правової зумовленості утворення
права та його інституційного прояву, в якості яких виокремлено: 1) об’єктивну
обумовленість утворення права в Україні; 2) юридико-технічну формалізацію
права в Україні; 3) соціалізацію права в Україні.

У підрозділі 5.2 «Перспективи розвитку правоутворення в Україні та
шляхи його вдосконалення» визначено положення про напрями розвитку
правоутворення в Україні, які структуровано на: 1) реформаційно-
орієнтаційний; 2) компромісно-орієнтаційний; 3) інституційно-орієнтаційний.

Обґрунтовано шляхи вдосконалення правоутворення в Україні, до яких
віднесено: формування і реалізація системи ідеолого-концептуальних засад
утворення права та посилення соціальної, людиноцентристської зумовленості
утворення права.

Наголошено на тому, що стан наукової розробки теоретико-
методологічних засад правоутворення доводить доцільність: а) визнання
теоретико-методологічних засад утворення права самостійним напрямом
наукових юридичних досліджень; б) органічного поєднання та подальшого
розвитку теоретико-правових і галузевих досліджень утворення права;
в) правового закріплення проблем утворення права як пріоритетного напряму
наукових юридичних досліджень в Україні; г) визначення і державну
реєстрацію за науковими й навчальними закладами України планових
науково-дослідних тем, які пов’язані з питаннями утворення права, а також
здійснення відповідного контролю за процесом та результатами проведення
цих досліджень; ґ) посилення міжнародної співпраці в науковій юридичній
сфері щодо питань, які стосуються утворення міжнародного та національного
права крізь призму їх взаємозв’язку, системності, синхронності розвитку тощо.

Узагальнено, що вдосконалення практики утворення права включає в
себе: а) уніфікацію вимог юридичної техніки; б) забезпечення ефективного
функціонування правоутворення, що засновується на міцній правовій основі;
в) закріплення в змісті чинного законодавства України правових наслідків, що
настають у разі розробки та прийняття правотворчого акта, який не відповідає
вимогам юридичної техніки, що здійснено з порушенням відповідних
установлених строків і порядку цієї діяльності, тощо; ґ) мінімізацію впливу
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суб’єктивних факторів на процес утворення права (політичних, економічних
тощо); г) запровадження юридичної відповідальності за ефективність,
повноту, своєчасність прийняття, введення в дію актів творення права;
д) створення стандартів утворення права та впровадження їх у практику
правоутворення, що включає в себе вимоги (критерії), які висуваються до
учасників правотворчого процесу, до порядку і послідовності стадій утворення
права; форм утворення права тощо; е) посилення науково-експертного
забезпечення процесу правоутворення; є) впровадження координаційно-
програмних основ утворення права, що виявляється в необхідності вироблення
єдиної програми розвитку законодавства у певній сфері суспільних відносин;
впровадження засобів концептуалізації правотворчості тощо. Важливим є
впровадження в освітній процес закладів вищої освіти України юридичного
спрямування або на їх юридичних факультетах відповідних дисциплін
(«Основи нормопроектування», «Проблеми правоутворення» тощо) з метою
забезпечення професійної підготовки фахівців у сфері утворення права.

ВИСНОВКИ

У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні на підставі теоретико-
методологічного аналізу світоглядного і доктринального розуміння
правоутворення; з’ясуванні переваг комунікативно-інституційного підходу
формування концепції правоутворення; визначенні його методологічних,
категоріальних, процесуальних, суб’єктних аспектів і факторів
правоутворення; сучасного стану, перспектив розвитку та шляхів його
вдосконалення в Україні. Основними науковими і практичними результатами
роботи є такі висновки.

1. Історію формування уявлень про правоутворення періодизовано в
межах трьох періодів: 1) панування філософського розуміння (XI–IX ст. до н.е.
– кін. ХVІІІ ст. н.е.), пов’язаного із зародженням перших ідей про походження
права, його природу, формальний вираз, які засновані на загальних уявленнях
про право як елемент дійсності та характеризують правоутворення
опосередковано крізь призму інших суміжних понять: «природа права»,
«сутність права», «призначення права», «справедливість», «закон» тощо;
2) панування історико-соціологічного розуміння (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.),
що пов’язаний із формуванням широкого спектру поглядів учених на питання
утворення права, його розвитку та вдосконалення, в основу яких покладено
ідеї про історико-правову та соціальну обумовленість утворення права;
3) панування наукового правового розуміння (сер. ХХ ст. – триває донині), що
розкриває правоутворення як складне багатоаспектне явище правової
дійсності, яке може бути вивчене за допомогою різноманітних методологічних
підходів і методів наукового пізнання юридичної науки.

2. Стан наукового пізнання правоутворення охарактеризовано з точки
зору його: 1) світоглядного сприйняття як явища, що є елементом соціальної
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реальності та формує відповідне уявлення у свідомості людини на основі
загального вивчення явищ дійсності шляхом використання правил логічного
мислення; 2) історико-соціологічного сприйняття як явища, зумовленого
історичним рівнем розвитку суспільства, його культурою, втілюється в
життєдіяльність соціуму з метою досягнення відповідного рівня
впорядкованості суспільних відносин та формує уявлення про нього як про
об’єктивно-існуюче, історично зумовлене соціальне явище, що є елементом
культури суспільства; 3) наукового правового сприйняття як явища
наукознавчого характеру, яке формує уявлення про нього як про правовий
феномен, що характеризується правовими закономірностями зародження,
виникнення, становлення, розвитку і функціонування.

3. Положення юснатуралізму формують пізнавальну основу дослідження
правоутворення крізь призму його розуміння як: прояву живої природи, що
відображає її закони, які мають бути поширені на всіх людей та є основою їх
гармонійного співжиття; об’єктивно зумовленого явища, яке виявляє,
акумулює та забезпечує втілення в життя суспільства законів природи та їх
прояву в моральних основах співжиття людей, забезпечує формування правил
поведінки, які мають природно-правовий характер, визначає зв’язок між
нормами моралі та нормами права, трансформуючи моральні засади співжиття
у правові, здійснюючи їх визнання та санкціонування. Положення позитивізму
потенційно сприяють вивченню правоутворення як явища, що функціонує в
реальному житті суспільства, результатом якого є система
загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, залежить від
розумової діяльності людини і без людини не існує, здійснюється
уповноваженими суб’єктами, є історично мінливим та тісно пов’язаним з
діяльністю держави, набуваючи законодавчої форми вираження. Соціологічний
підхід характеризує право як явище насамперед соціальне, відповідно і його
теоретико-методологічні засади слід вивчати в контексті феномену
суспільства, життєдіяльності соціальних одиниць та взаємовідносин між
людьми, де природою правоутворення є фактори життєдіяльності суспільства,
змістом – суспільні відносини, а результатом – вплив на суспільні відносини в
частині досягнення правового ефекту; дозволяє врахувати особливості
взаємодії права з іншими засобами соціального регулювання, а його
призначенням є протидія і подолання соціальних конфліктів, побудова
цивілізованих відносин між людьми. Дослідження теоретико-методологічних
засад правоутворення, засновуючись на положеннях психологічної школи
праворозуміння, дає змогу акцентувати увагу на ролі й значенні людської
психіки та свідомості у процесі формування права; розмежувати офіційне та
інтуїтивне право в межах проблематики його утворення; встановити
закономірності утворення права і його сприйняття залежно від людських
здібностей до інтелектуальної та творчої діяльності.

4. Функціональні можливості методології наукового дослідження
правоутворення визначаються поєднанням: 1) принципів наукового пізнання як
комплексу фундаментальних засад наукового пізнання, на яких засноване саме
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дослідження та які визначають сутність і зміст наукової діяльності;
2) методологічних підходів, які визначають загальну методологічну ідею
наукового пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення та
відображають мету їх наукового вивчення; 3) світоглядних (філософських),
загальнонаукових та спеціально-юридичних методів наукового дослідження,
що забезпечують всебічність та комплексність наукового дослідження
теоретико-методологічних засад правоутворення.

5. Переваги комунікативно-інституційного підходу до вивчення
теоретико-методологічних засад правоутворення полягають у його
спроможності забезпечити міждисциплінарну стратегію їх осмислення крізь
призму світоглядної ідеї, яку становить соціологічний тип правопізнання,
через який відбуватиметься процес його дослідження та інтерпретації
отриманих результатів.

6. Доктринальне розуміння поняття «правоутворення» узагальнено в
межах трьох підходів: 1) інструментального, який в основу його визначення
вкладає ідею призначення правоутворення як особливого засобу (технології)
виявлення об’єктивної необхідності правового забезпечення відповідних сфер
життєдіяльності суспільства, формулювання та реалізації права;
2) процесуального, згідно з яким правоутворення визначається крізь призму
його процесуального характеру, що складається з комплексу етапів (стадій),
які взаємопов’язані між собою та в межах яких відбувається зародження,
виникнення нових, зміна або скасування чинних норм права, а також їх
подальша реалізація; 3) соціокультурного, відповідно до якого правоутворення
є комплексом факторів (умов, обставин) життєдіяльності суспільства, які
визначають зміст соціокультурних правил співжиття людей, що за допомогою
механізмів надання їм загальнообов’язкового статусу детермінують
зародження, виникнення нових, зміну або скасування чинних норм права та їх
подальше втілення в реальну поведінку суб’єктів.

7. Виокремлено ознаки правоутворення як самостійної категорії
юридичної науки (соціальний правовий характер, процесуальність, стихійно-
свідомий характер здійснення, системність, результативність), на підставі яких
уточнено визначення поняття «правоутворення», що являє собою
соціокультурний правовий феномен, обумовлений факторами суспільного
життя, що реалізується в процесуальному порядку, змістом якого є суспільні
відносини, пов’язані із формуванням об’єктивної необхідності правового
забезпечення суспільних відносин, їх виявлення та аналізу за допомогою
розумової діяльності людини, формування доцільної моделі правової
поведінки, її закріплення шляхом прийняття нових, зміни чи скасування
чинних норм права та їх подальшого втілення в реальній поведінці суб’єктів,
що здійснюється в межах взаємопов’язаних форм на національному і
міжнародному, внутрішньодержавному і місцевому рівнях та націлене на
досягнення відповідного правового результату.

8. Фактори правоутворення та фактори правотворчості співвідносяться
між собою як категорії загального та конкретного, що наділені як спільними
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ознаками (мають соціально зумовлений характер, їх природою та змістом є
умови життєдіяльності суспільства, вони визначають зміст права та
результативність правоутворення і правотворчості), так і відмінними, оскільки
фактори правотворчості є умовами життєдіяльності суспільства, які
спричиняють вплив на свідомість суб’єктів правотворчості та формують
відповідне правотворче волевиявлення щодо прийняття, зміни або скасування
правових норм, закріплених у відповідній формі права, а фактори
правоутворення є явищем значно ширшим, оскільки включають не лише
умови життєдіяльності суспільства, які спричиняють вплив на свідомість
суб’єктів правотворчості та формують відповідне правотворче волевиявлення
щодо прийняття, зміни або скасування правових норм, а й ті умови
життєдіяльності суспільства, які в цілому формують об’єктивну необхідність у
зміні правової регламентації, її вдосконалення, забезпечення відповідності
рівня розвитку суспільних відносин та права.

9. Встановлено особливості факторів правоутворення (є явищами
правової реальності, які породжені соціально значимою, правовою
поведінкою, мають об’єктивно-суб’єктивний та конфліктно-компромісний
характер, втілюють у своєму змісті правотворчі інтереси і потреби суб’єктів
соціуму, детермінують правоутворення, зумовлюють динаміку утворення
права; мають відповідні форми виразу і закріплення; визначають зміст
правоутворення; впливають на процес його здійснення; визначають
результативність правоутворення, зміст та характер правотворчих актів), на
підставі яких обґрунтоване визначення поняття «фактори правоутворення» як
комплекс умов життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні
взаємовідносини між його суб’єктами, що породжують та визначають зміст
об’єктивної необхідності зміни їх правової регламентації, детермінують
утворення права, визначають його зміст, процес здійснення, результативність,
а також зміст і характер правотворчих актів.

10. Обґрунтовано критерії класифікації факторів правоутворення та
охарактеризовано їх різновиди залежно від сфери життєдіяльності
суспільства (політичні, економічні, соціальні, релігійні, екологічні тощо);
юридичної сили правотворчих актів (законодавчі, підзаконні); часових меж
впливу (довготривалі, короткотривалі, надзвичайні); територіального
поширення (зовнішні та внутрішні, які своєю чергою поділяються на
загальнонаціональні, регіональні, місцеві та локальні); мети впливу (негативні
та позитивні); змісту (публічні та приватні).

11. Процес правоутворення складається з двох етапів: 1) неофіційний
етап, змістом якого є суспільні відносини, що визначають формування потреб
у їх правовому впорядкуванні, розвиваються спонтанно в різноманітних
сферах життєдіяльності суспільства та виявляються у факторах
правоутворення; 2) офіційний етап, змістом якого є правовідносини, що
виникають у сфері правотворчості та правореалізації відповідно до існуючих
норм права, відображають чітку послідовну діяльність уповноважених на
творення чи реалізацію норм права суб’єктів, що здійснюється усвідомлено, в



25

межах певних строків та націлена на досягнення юридично значимого
результату. Неофіційний етап правоутворення складається з: 1) стадії
зародження та становлення факторів правоутворення; 2) стадії виявлення
об’єктивної необхідності зміни правового забезпечення суспільних відносин;
3) стадії вироблення та обґрунтування моделі правового впорядкування
суспільних відносин. Офіційний етап правоутворення складається з:
нормопроектної, правоформалізуючої (правозакріплюючої) та
промульгаційної, правореалізаційної стадій.

12. Утворення права є особливою сферою взаємодії суб’єктів
громадянського суспільства, яка зумовлена діяльністю різноманітних
інституцій громадянського суспільства як об’єднання індивідів за критерієм
спільності потреб та інтересів, результатом чого є формування можливих,
доцільних, необхідних, а також недопустимих моделей поведінки суб’єктів,
які отримують своє правове закріплення у формі сукупності норм права,
визначають у подальшому когнітивні образи у свідомості суб’єктів права щодо
існуючих можливих варіантів своєї поведінки та в ній втілюються.
Виокремлено та охарактеризовано рівні впливу громадянського суспільства на
утворення права залежно від: кола суб’єктів громадянського суспільства
(безпосередній і опосередкований) та сфери впливу громадянського
суспільства (політичний, економічний, соціальний).

13. Встановлено значення держави у сфері правоутворення, що розкрито
в межах інтелектуального, вольового, публічного, інструментального,
процесуального, соціального, функціонального, комунікативного,
інституційного, полісуб’єктного, структурно-формального аспектів.
Виокремлено та охарактеризовано рівні впливу держави на правоутворення
залежно від: 1) статусу впливу держави на процес утворення права (офіційний
та неофіційний); 2) характеру впливу держави на утворення права
(безпосередній (прямий) та опосередкований (непрямий));  3) просторових меж
впливу держави на утворення права (національний (внутрішньодержавний) та
міжнародний (міждержавний)); 4) характеру інтересів, що реалізуються
державою (вплив держави на утворення публічного права та вплив держави на
утворення приватного права); 5) поділу державної влади (законодавчий,
виконавчий та судовий).

14. Узагальнено розуміння сучасного стану розвитку правоутворення в
Україні, який: по-перше, відображає коло, зміст та характер впливу умов і
обставин життєдіяльності суспільства, його політико-правової організації на
утворення права; по-друге, є самостійним аспектом пізнання утворення права,
що характеризує якісні особливості утворення права в Україні на сьогодні в
частині набуття нових, зміни або втрати існуючих якісних особливостей; по-
третє, визначає доцільність застосування конкретного методологічного
підходу до його наукового дослідження, засновуючись на пізнавальному
потенціалі відповідного підходу; по-четверте, потенційно зумовлює
перспективи розвитку утворення права в Україні та закладає основи для
вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо шляхів його
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удосконалення. Охарактеризовано складові сучасного стану розвитку
правоутворення, які поєднують у собі аспекти комунікативно-правової
обумовленості утворення права та його інституційного прояву, в якості яких
виокремлено: 1) об’єктивну обумовленість утворення права в Україні;
2) юридико-технічну формалізацію права в Україні; 3) соціалізацію права в
Україні.

15. З’ясовано перспективи розвитку утворення права в Україні, що
узагальнено в межах комплексу напрямів: 1) реформаційно-орієнтаційний,
зумовлений сучасними процесами реалізації широкомасштабних реформ
більшості сфер життєдіяльності українського суспільства, пов’язаний із
посиленням ролі факторів, які визначають об’єктивну необхідність
докорінного реформування більшості сфер життєдіяльності суспільства, з
активізацією творення права, орієнтований на впровадження та прискорення,
забезпечення реформ, націлений на формування суспільства нового якісного
рівня, що відповідатиме критеріям громадянського; 2) компромісно-
орієнтаційний, змістом якого є забезпечення соціального компромісу як
основи стабільності та передбачуваності суспільних відносин, його
закріплення та націленість на стабільність, внутрішню непротирічність,
передбачуваність суспільних відносин, їх сталий неконфліктний розвиток;
3) інституційно-орієнтаційний, що включає в себе подальшу оптимізацію
процесу утворення права, тобто забезпечення своєчасності та оперативності
утворення права, його відповідність динаміці суспільних відносин,
змінюваності факторів утворення права, об’єктивної необхідності
правоутворення; збалансування повноважень суб’єктів правотворчості з метою
протидії їх дублюванню та протирічності, недопущення конфлікту
повноважень у сфері утворення права, забезпечення можливості своєчасного,
всебічного та результативного утворення права; уніфікацію форм утворення,
посилення їх взаємоузгодженості та послідовності реалізації, що передбачає
органічне поєднання процесу та результату утворення права в межах
звичаєвої, прецедентної, нормативно-правової, нормативної, договірної та
інших форм утворення права.

16. Виокремлено і обґрунтовано шляхи вдосконалення правоутворення,
що включають в себе: 1) формування та реалізацію системи ідеолого-
концептуальних засад утворення права, а саме: закріплення і реалізацію засад
рівності суб’єктів у правах і свободах у сфері утворення права; забезпечення
та відображення у змісті норм права ідей справедливості як віддзеркалення
пануючих у суспільстві уявлень про добро і зло, правду, справедливість і
несправедливість; наявність єдиної правової, в тому числі правотворчої
політики держави; забезпеченість розвитку законодавства науково
обґрунтованими концептуальними основами, що мають обов’язковий характер
для суб’єктів правоутворення, тощо; 2) посилення соціальної та
людиноцентристської зумовленості утворення права, що передбачає визнання
та дотримання пріоритетності невід’ємних прав і свобод людини в процесі
утворення права, в його змісті та в подальшій реалізації права та ін.
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АНОТАЦІЯ

Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад
правоутворення. Здійснено аналіз історії формування уявлень про
правоутворення та проведено її періодизацію; визначено методологічний
потенціал типів правопізнання, встановлено методологічну основу дослідження.
Виокремлено ознаки правоутворення та уточнено його визначення.
Обґрунтовано визначення поняття «фактори правоутворення», здійснено їх
класифікацію, удосконалено періодизацію процесу правоутворення.

Визначено особливості правоутворення як сфери взаємодії суб’єктів
громадянського суспільства, встановлено значення держави.
Охарактеризовано сучасний стан утворення права в Україні, обґрунтовано
шляхи вдосконалення правоутворення.

Ключові слова: правоутворення, правотворчість, нормотворчість,
формалізація права, соціалізація права, фактори правоутворення, суб’єкти
правоутворення.
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АННОТАЦИЯ

Дидыч Т.О. Теоретико-методологические основы правообразования.
– Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история
политических и правовых учений. – Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев,
2018.

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических
основ правообразования. Проанализировано историю формирования
представлений о правообразовании, проведено её периодизацию; определен
методологический потенциал типов правопознания и установлено
методологическую основу исследования. Выделены признаки
правообразования и уточнено его определение. Обосновано определение
понятия «факторы правообразования», предложена их классификация,
усовершенствована периодизация процесса правообразования.

Определены особенности правообразования как сферы взаимодействия
субъектов гражданского общества, установлено значение государства.
Охарактеризовано современное состояние правообразования в Украине,
обоснованы пути совершенствования правообразования.

Ключевые слова: правообразование, правотворчество,
нормотворчество, формализация права, социализация права, факторы
правообразования, субъекты правообразования.

ANNOTATION

Didych T.O. Theoretical and methodological foundations of law-
formation. – Qualification scientific work on rights for a manuscript.

Dissertation for the Doctor’s degree in Law at speciality 12.00.01 Theory of
State and Law; History of Political and Law doctrine. – Taras Shevchenko
National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. –
Kyiv, 2018.

The dissertation is devoted to the analysis of theoretical and methodological
foundations of law-formation. The history of the genesis of ideas about law-
formation was analyzed in the scientific work. This allowed to periodise its
development in the three stages: 1) the domination of philosophical understanding
of law-formation (XI–IX centuries – the end of the XVIII century AD); 2) the
domination of historical and sociological understanding of law- formation (the
beginning of the XIX century – the beginning of the XX century.); 3) the
domination of scientific legal understanding of law- formation (the middle of the
XX century – continues to this day). The state of scientific cognition of law-
formation is characterized and summarized as a set of views of thinkers,
philosophers, statesmen and lawyers.
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The analysis of the types of legal cognition allowed to establish their
methodological potential, to define the advantages for further research of law-
formations an independent legal phenomenon, and also to substantiate the
perspective of using the integrated approach to this kind of research. The advantages
of the communicative-institutional approach to the study of theoretical and
methodological foundations of law-formation are determined in its ability to provide
an interdisciplinary strategy for understanding of them through the prism of idea of
sociological type of legal cognition.

The distinction and characterization of the features of law-formation
contributed to the improvement of the definition of the concept of «law-
formation», which is a socio-cultural legal phenomenon, due to factors of social
life, which takes place in a procedural order, the content of which is the social
relations associated with the formation of the objective necessity of legal
provision of social relations , their detection and analysis with the help of
human mental activity, the formation of a feasible model of legal behavior, its
consolidation through the adoption, amendment or termination of existing legal
norms and their subsequent implementation in the real behavior of the subjects
carried out within interrelated forms of national and international, national and
local levels. The concept of «factors of law-formation» and different types of
law-formation factors are singled out according to the criteria: spheres of
society's life; legal force of law-formation acts; time limits of influence;
territorial distribution etc.

The existence of the levels of civil society influence on the formation of law is
substantiated and the criterias for their differentiation are established: depending on
the range of civil society actors and the spheres of civil society influence, their
content is characterized. The convenience of distinguishing the levels of state
influence on the formation of law depends on: 1) the status of the state's influence on
the process of law-formation (official and unofficial); 2) the nature of the state's
influence on the formation of law (direct and indirect); 3) the spatial limits of the
state's influence on the formation of law (national (internal) and international
(interstate)) etc.

The cognitive possibilities of the communicative-institutional methodological
approach to the study of the current condition of the formation of law in Ukraine are
described, and its components are characterized: 1) the objective conditionality of
the formation of law in Ukraine, that is, a real-life regime, a situation characterizing
the conformity of law-formation with objective economic, political, moral and other
social needs in the legal ordering of social relations; 2) legal and technical
formalization of law in Ukraine, that is, a real-life regime, a situation that
characterizes the conformity of law-formation to the legal and technical rules,
techniques, methods and means of granting to law formally determined, mandatory,
officially assigned character; 3) the socialization of law in Ukraine, that is, a real-life
regime, a situation characterizing the prevalence of legal norms on the behavior of
subjects of law, the occurrence of possible, desirable or necessary legal
consequences in society’s life.
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The analysis of the prospects of the development of law-formation in Ukraine
allowed to establish and substantiate ways of its improvement: 1) the formation and
implementation of a system of ideological and conceptual foundations of law-
formation; 2) strengthening the social and humancentered conditionality of the
formation of law.

Key words: law-formation, law-making, norm-making, formalization of law,
socialization of law, factors of law-formation, subjects of law-formation.
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