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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. 

Дисертаційна робота присвячена теоретико-методологічному аналізу 

світоглядного і доктринального розуміння правоутворення; з’ясуванню переваг 

комунікативно-інституційного підходу формування концепції правоутворення, 

визначенню його методологічних, категоріальних, процесуальних, суб’єктних 

аспектів, факторів і форм правоутворення; встановленню сучасного стану, 

перспектив розвитку та шляхів вдосконалення правоутворення в Україні.  

У науковій роботі здійснено аналіз історії формування уявлень про 

правоутворення, що дозволило провести її періодизацію в межах трьох періодів: 

1) панування філософського розуміння утворення права (XI - IX ст. до н.е. – кін. 

ХVІІІ ст. н.е.); 2) панування історико-соціологічного розуміння правоутворення 

(поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.); 3) панування наукового правового розуміння 

правоутворення (сер. ХХ ст. – триває донині). Охарактеризовано та узагальнено стан 

наукового пізнання правоутворення як сукупності поглядів мислителів, філософів, 

державних діячів та науковців-правників, які визначають правоутворення з точки 

зору його: світоглядного; історико-соціологічного та наукового правового 

сприйняття, що дозволило  визначити перспективи наукового дослідження 

теоретико-методологічних засад правоутворення. 

Аналіз положень типів правопізнання дозволив встановити їх методологічний 

потенціал, визначити переваги для подальшого дослідження правоутворення як 

самостійного правового явища, а також обґрунтувати перспективність використання 

інтегрованого підходу до такого роду дослідження. Визначено переваги 

комунікативно-інституційного підходу до вивчення теоретико-методологічних засад 
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правоутворення, які полягають у його спроможності забезпечити міждисциплінарну 

стратегією їх осмислення крізь призму світоглядної ідеї, яку становить 

соціологічний тип правопізнання. 

Вивчення доктринальних підходів до розуміння поняття «правоутворення» 

дозволило диференціювати його категоріальне визначення в межах: 1) історичного 

значення як процесу зародження і виникнення права, що має самоорганізуючий 

характер, зумовлений, з одного боку, історичними загальносоціальними 

закономірностями розвитку людства, особливостями політичного становлення 

соціуму, що відображають рівень та характер впливу суспільства на появу права, а, з 

іншого боку – нормативно-регулятивними потребами впорядкування суспільних 

відносин; 2) матеріального значення, що являє собою сукупність факторів 

суспільного розвитку, які впливають на процес виникнення, зміни, скасування норм 

права; 3) процесуального значення як особливого процесуального явища, що 

складається з комплексу послідовних етапів (стадій), забезпечуючи в результаті 

створення, зміну або скасування норм права, їх втілення в життєдіяльність 

суспільства; 4) формально-юридичного значення, що являє собою елемент 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, оскільки позначає явище 

правоутворення, засновуючись на його характерних ознаках.  

Виокремленні та охарактеризовані ознаки правоутворення сприяли 

удосконаленню визначення поняття «правоутворення», що являє собою 

соціокультурний правовий феномен, обумовлений факторами суспільного життя, 

котрий відбувається 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. 

Визначено дефініцію поняття «фактори правоутворення» як комплексу умов 

життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні взаємовідносини між його 
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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 різновиди факторів правоутворення за критеріями: сфери 

життєдіяльності суспільства (політичні, економічні, соціальні, релігійні, екологічні 

тощо); юридичної сили правотворчих актів (законодавчі, підзаконні); часових меж 

впливу (довготриваючі, короткотриваючі, надзвичайні); територіального поширення 

(зовнішні та внутрішні, які в свою чергу поділяються на загальнонаціональні, 

регіональні, місцеві та локальні); мети впливу (негативні та позитивні); змісту 

(публічні та приватні). Обґрунтовано критерії періодизації правоутворення та 

удосконалено поділ процесу правоутворення на відповідні етапи (неофіційний і 

офіційний), які поділяються на стадії, надана характеристика їх змісту.  

У дисертаційній роботі визначено особливості правоутворення як сфери 

комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів громадянського суспільства, 

розкрито роль сучасного громадянського суспільства в утворенні права. 

Обґрунтовано наявність рівнів впливу громадянського суспільства на утворення 

права та встановлено критерії їх виокремлення: в залежності від кола суб’єктів 

громадянського суспільства (безпосередній і опосередкований) та сфери впливу 

громадянського суспільства (політичний, економічний, соціальний), 

охарактеризовано їх зміст. Визначено значення держави в сфері правоутворення та 

доведено доцільність виокремлення рівнів впливу держави на правоутворення в 

залежності 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). 

Конкретизовано пізнавальні можливості комунікативно-інституційного 

методологічного підходу до вивчення сучасного стану утворення права в Україні, 
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охарактеризовано його складові: 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 норма на поведінку суб’єктів права, настання 

можливих, бажаних або необхідних юридичних наслідків в життєдіяльності 

суспільства. 

Аналіз перспектив розвитку утворення права в Україні дозволив встановити і 

обґрунтувати шляхи його вдосконалення: 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 в сфері утворення права; 

забезпечення та відображення в змісті норм права ідей справедливості як 

віддзеркалення пануючих у суспільстві уявлень про добро і зло, правду, 

справедливість та 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 

обумовленості 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; утворення нових норм права має бути 

здійснено суб’єктом, здатним співвіднести його майбутню дієвість з існуючими 

соціальними, економічними, морально-духовними умовами суспільного буття і 

тенденціями їх розвитку тощо. 
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Ключові слова: правоутворення, правотворчість, нормотворчість, 

формалізація права, соціалізація права, фактори правоутворення, суб’єкти 

правоутворення. 

 

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 specialty 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 theoretical and methodological analysis of 

ideological and doctrinal understanding of law-formation; the clarification of advantages 

of the communicative-institutional approach to creation of the law-formation concept, the 

determination of its methodological, categorical, procedural, subjective aspects, factors 

and forms of law-formation; the establishment of the current state, perspectives of 

development and ways to improve the law-formation in Ukraine. 

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. It is defined from the different points of view: world-view, historical-sociological 

and scientific legal perception, which allowed determining the prospects of scientific 

research of theoretical and methodological foundations of law-formation. 

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 
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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 categorical definition of doctrinal approaches to the understanding of the concept 

of «law-formation» can be differentiated within: 1) historical significance as the process of 

origin and occurrence of law, which has a self-organizing nature, due, on the one hand, to 

the historical general social regularities of the development of mankind, the peculiarities 

of the political formation of society, which are reflecting the level and nature of society's 

influence on the occurrence of law, and, on the other hand, due to the regulatory needs for 

the regulation of social relations; 2) material significance, which is a set of factors of 

social development, which affects the process of creation, change, abolition of legal 

norms; 3) procedural significance as a special procedural phenomenon, which consists of a 

complex of successive stages, providing as a result the creation, change or abolition of 

legal norms, their implementation in the life of society; 4) formally-legal significance, 

which is an element of the conceptual-categorical apparatus of legal science, because it 

denotes the phenomenon of law- formation, basing on its characteristic features.  

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» is defined as a complex of social life conditions, the content of 

which is a real relationship between its actors, that generate and determine the content of 

the objective need to change their legal regulation, determine the formation of law, 

determine its content, the process of implementation, effectiveness, as well as the content 
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and nature of law-formation acts. Different types of law-formation factors are singled out 

according to the criteria: spheres of society's life (political, economic, social, religious, 

ecological, etc.); legal force of law-formation acts (legislative, sub-legislative); time limits 

of influence (long-term, short-term, emergency); territorial distribution (external and 

internal, which are divided into national, regional, local); goals of influence (negative and 

positive); content (public and private). The criterias of periodization of law-formation are 

substantiated. The division of the law-formation process into the appropriate stages 

(unofficial and official) is improved and the characteristic of their content is given. 

In the dissertation peculiarities of law-formation are defined as sphere of 

communicative-institutional interaction of civil society actors. The role of modern civil 

society in the formation of law is revealed. 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 (direct and indirect) and the 

spheres of civil society influence (political, economic, social), their content is 

characterized. The significance of the state in the sphere of law-formation is determined. 

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)); 4) the nature of the interests pursued by the state 

(the influence of the state on the formation of public law and the state's influence on the 

formation of private law); 5) the division of state power (legislative, executive and 

judicial). 

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-
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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. 

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, 

which include consolidating and implementing the principles of equality of subjects in the 

rights and freedoms in the field of law-formation; providing and reflection in the content 

of legal norms the ideas of justice as a reflection of the prevailing in society ideas of good 

and evil, truth, justice and injustice; the existence of a single legal, including law-making 

policy of the state; ensuring the development of legislation by scientifically substantiated 

conceptual bases that are mandatory for law-formation subjects, etc.; 2) strengthening the 

social and humancentered conditionality of the formation of law, which includes: 

recognition and observance of the priority of inalienable human rights and freedoms in the 

process of law-formation, in its content and in the further law realization; the formation of 

new norms of law must be carried out by a subject capable of correlating its future 

effectiveness with the existing social, economic, moral and spiritual conditions of social 

life and the tendencies of their development, etc. 

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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3. Дідич Т.О. Правова система та законотворчий процес в Україні // Вступ до 

теорії правових систем: монографія / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. 

Київ: Вид-во «Юридична думка», 2006. Розділ 3, п/р. 3.2. С. 338–371. 

4. Дідич Т.О. Розвиток практики правоутворення як умова забезпечення 

верховенства права // Верховенство права як принцип правової системи: монографія 

у 2-х кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; відповід. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Вид-

во «Юридична думка», 2008. Кн. перша: Верховенство права як принцип правової 

системи: проблеми теорії. Розділ 2, п/р. 2.4. С. 248–276. 

5. Дідич Т.О. Розвиток правоутворення в умовах трансформації суспільства // 

Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: 

монографія / за ред. Ю. Л. Бошицького. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2009. 

Розділ 1, п/р. 1.6. С. 120–147. 

6. Дідич Т.О. Становлення правоутворення в контексті трансформації 

державно-правового впливу на суспільство // Правоутворення в Україні: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти: монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. 

Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. Розділ 1, п/р. 1.3. С. 42–62. 
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7. Дідич Т.О. Правотворчість: проблеми практики // Дія права: інтегративний 

аспект: монографія / Відповід. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: Вид-во «Юридична 

думка», 2010. Розділ 2, п/р. 2.2. С. 217–240. 

8. Дідич Т.О. Паритетні основи участі державних і недержавних суб’єктів у 

правотворчій діяльності як умова гармонійного розвитку законодавства // Принципи 

рівності у праві: теорія і практика: монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко. Київ: 

Вид-во «Юрид. думка», 2014. Розділ 1, п/р. 1.8. С. 150–174.  

 

Статті у періодичних наукових фахових виданнях України 

з юридичних наук: 

 

9. Дідич Т.О. Правоутворення: поняття та сутність явища // Часопис 

Київського університету права. 2006. № 1. С. 35–40. 

10. Дідич Т.О. Проблеми координації нормопроектної діяльності в контексті 

міжнародної інтеграції України // Правова держава. 2008. Вип. 19. С. 114–121. 

11. Дідич Т.О. Розвиток нормопроектування в умовах перехідного періоду 

становлення державно-правових інституцій (теоретико-правовий аспект) // Часопис 

Київського університету права. 2008. № 4. С. 240–243. 

12. Дідич Т.О. Концептуалізація нормопроектування в контексті модернізації 

правотворчості (теоретико-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук 

України. 2008. № 4. С. 77–80. 

13. Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава 

і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. 2008. № 42. С. 694–696. 

14. Дідич Т.О. Правоутворення: проблематика розуміння та розвитку // 

Правова держава. 2009. Вип. 20. С. 150–158. 

15. Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету 

права. 2010. № 4. С. 29–35. 

16. Дідич Т.О. Правотворчі засади стабілізації розвитку суспільства // Правова 

держава. 2010. Вип. 21. С. 143–150. 
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17. Дідич Т.О. Правотворення та державотворення: особливості взаємодії в 

сучасних умовах розвитку України // Часопис Київського університету права. 2011. 

№ 4. С. 13–17. 

18. Дідич Т.О. Правотворчість народу в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства та державності в Україні // Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. № 1028. С. 47–

51. 

19. Дідич Т.О. Право і держава у сучасних умовах глобалізації // Правничий 

часопис Донецького університету. 2012. № 1 (27). С. 48–54. 

20. Дідич Т.О. Зловживання правотворчою діяльністю як теоретико-правовий 

феномен // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та 

юридичній практиці (до 95-річчя Національної академії наук України). 2013. Вип. 4. 

С. 150–153. 

21. Дідич Т.О. Правоутворення як особливе процесуальне явище: питання 

теорії // Право і громадянське суспільство. 2013. № 2. С. 74–82. URL: 

http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-3-2013/item/104-pravoutvorennia-iak-

osoblyve-protsesualne-iavyshche-pytannia-teorii-didych-t-o. 

22. Дідич Т.О. Поглиблення взаємодії держави та громадянського суспільства 

як передумова вдосконалення правотворчості в Україні // Право і громадянське 

суспільство. 2013. № 3. С. 11–20. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/119-

pohlyblennia-vzaiemodii-derzhavy-ta-hromadianskoho-suspilstva-iak-peredumova-

vdoskonalennia-pravotvorchosti-v-ukraini-didych-t-o. 

23. Дідич Т.О. Ціннісний вимір правоутворення в сучасному правовому 

світогляді // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. 2014. Вип. 5. С. 

165–170. 

24. Дідич Т.О.  Сучасне правоутворення в умовах інтеграційних процесів в 

Україні // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних 

процесів в Україні. 2015. Вип. 6. С. 168–173. 

25. Дідич Т.О. Правоутворення як самостійне поняття: доктринальні підходи 

до розуміння // Право і суспільство. 2016. № 3. С. 11–16. 
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26. Дідич Т.О. Правоутворення як елемент правового прогресу: методологічні 

підходи наукового аналізу // Альманах права. Право і прогрес: складові 

забезпечення в сучасних умовах. 2016. Вип. 7. С. 140–144. 

27. Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти впливу держави на правотворення // 

Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 1(13). С. 

63–70. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ chasopys/ua/ pdf/1-2017/didych.pdf. 

28. Дідич Т.О. Удосконалення правоутворення в Україні: теоретико-правовий 

і практичний вимір // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 

Економіко-правовий науково-практичний журнал. 2017. № 1–2 (68–69). С. 3–8. 

29. Дідич Т.О. Людина як суб’єкт правоутворення: комунікативно-

інституційний підхід до аналізу // Альманах права. Людиноцентризм у праві: 

теоретико-прикладні засади. 2017. Вип. 8. С. 147–151. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях  

з юридичних наук інших держав: 

 

30. Дидыч Т.О. Институты государства и права в условиях влияния 

глобализации // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2012. 

№ 2. С. 123–127. 

31. Дидыч Т.О. Развитие государственности и правовой системы Украины в 

современных условиях // Юстыцыя Беларусі. 2012. № 6. С. 56–57. 

32. Дидыч Т.О. Значение правотворчества государства в современных 

условиях противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 

69–74. 

33. Дидыч Т.О. Злоупотребление правом на правотворческую деятельность 

как теоретико-правовое явление // Современное право. 2013. № 4. С. 4–9. 

34. Дидыч Т.О. Правообразование как ценность: аксиологический подход к 

познанию // Алтайский юридический вестник. 2014. № 2. С. 23–27. 

35. Дидыч Т.О. Правообразование в аспекте природно-правового типа 

правопонимания // Legea si Viata. 2017. № 2. С. 26–30.  
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Матеріали наукових конференцій: 

 

36. Дідич Т.О. Шляхи розвитку правотворчості в умовах трансформації 

суспільних відносин // «Законодавство України: проблеми та перспективи 

розвитку»: зб. матер. ІХ Міжнар. наук. конф. (м. Косів, Івано-Франківська обл., 27–

31 січня 2008 р.). Київ: Київ. ун-т права НАН України, 2008. Вип. 9. С. 22–26. 

37. Дідич Т.О. Становлення правотворчості в умовах розвитку правової 

системи // «Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм»: зб. 

ст. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора П.О. Недбайла 

(м. Львів, 28–29 березня 2008 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана 

Франка, 2008. С. 21–23. 

38. Дідич Т.О. Інститут погодження проекту нормативно-правового акту в 

системі засобів удосконалення нормопроектування // «Актуальні питання 

реформування правової системи України»: зб. наук. ст. за матер. VІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Луцьк, 29–30 травня 2009 р.). Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2009. С. 

45–48. 

39. Дідич Т.О. Правотворча діяльність як засіб подолання кризових процесів у 

розвитку суспільства // «Законодавство України: проблеми та перспективи 

розвитку»: зб. матер. Х Міжнар. наук. конф. (м. Косів, Івано-Франківська обл., 27–31 

січня 2009 р.). Київ: Київ. ун-т права НАН України, 2009. Вип. 10. С. 155–158. 

40. Дідич Т.О. Гносеологічний аспект творення права // «Сучасні проблеми 

правової системи України»: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Алушта, АРК, 

29 жовтня – 1 листопада 2009 р.). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. С. 168–169. 

41. Дідич Т.О. Сучасна правотворчість: проблеми становлення та розвитку // 

«Європейська юридична освіта і наука»: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 

студентів та аспірантів (м. Ужгород, 17–19 грудня 2009 р.) / за заг. ред. Ф. Г. 

Ващука, Ю. Л. Бошицького. Ужгород: Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2010. 

С. 94–97. 

42. Дідич Т.О. Законодавчі технології в сучасних умовах генези права // 

«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»: зб. матер. ХІ Міжнар. 
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наук.-практ. конф. (с. Верхній Студений, Міжгірський р-н, Закарпатська обл., 28 

січня – 1 лютого 2010 р.). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. Вип. 11. С. 46–48. 

43. Дідич Т.О. Оптимізація правотворчості в сучасних умовах 

державотворення // «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»: зб. 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Алушта, АРК, 29 квітня – 1 травня 2010 р.). 

Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. С. 21–22. 

44. Дідич Т.О. Правове регулювання інноваційних технологій навчання у 

вищій школі // «Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних 

технологій навчання у вищій школі»: зб. наук. доп. за матер. ХХ Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Ужгород – Кошице – Мішкольц, 11–14 травня 2010 р.). Ужгород: 

ЗакДУ, 2010. С. 206–207. 

45. Дідич Т.О. Сучасні проблеми становлення та розвитку правотворчості // 

«Актуальні питання реформування правової системи України»: зб. наук. ст. за 

матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 4–5 червня 2010 р.). Луцьк: Волин. 

обл. друкарня, 2010. С. 23–25. 

46. Дідич Т.О. Правоутворення як об’єкт наукового дослідження // «Сучасні 

проблеми правової системи України»: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Київ, 28 жовтня 2010 р.). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. Вип. 2. С. 29–30. 

47. Дідич Т.О. Правова свідомість як джерело правової культури // «Проблеми 

становлення і розвитку правової системи України»: матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф.: у 2-х т. (м. Харків, 27–28 листопада 2010 р.). Харків: ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів», 2010. Т. 1. С. 20–21. 

48. Дідич Т.О. Сутність нормативності права // «Теорія і практика 

правотворчої та правозастосовної діяльності у контексті сучасних реформаційних 

процесів»: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22–23 жовтня 2010 р.). 

Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2010. С. 16–17. 

49. Дідич Т.О. Генеза права і правоутворення: теоретичні засади 

співвідношення та забезпечення верховенства права // «Принципи верховенства 

права і законності: проблеми реалізації в правотворенні та правозастосуванні»: зб. 



 16 

матер. круглого столу молодих учених (м. Київ, 18 травня 2010 р.). Київ: Ін-т держ. і 

права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. С. 21–25. 

50. Дідич Т.О. Правоутворення як об’єкт праворозуміння // «Законодавство 

України: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. пр. ХІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 31 березня 2011 р.). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. С. 21–24. 

51. Дідич Т.О. Забезпечення верховенства права в сучасних умовах 

правоутворення як основа гарантування прав і свобод людини // «Міжнародні та 

національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення»: матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 8 квітня 2011 р.). Донецьк: Сучасний друк, 2011. С. 

102–103. 

52. Дідич Т.О. Розвиток правотворення в Україні в умовах багатовекторного 

формату функціонування держави // «Актуальні проблеми правотворення в сучасній 

Україні»: зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 квітня 2011 р.). Київ: 

Вид-во Європ. ун-ту, 2011. С. 43–44. 

53. Дідич Т.О. Розуміння, творення та реалізація права як об’єкти юридичного 

наукового дослідження // «Актуальні питання реформування правової системи 

України»: зб. наук. ст. за матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 17–19 

червня 2011 р.). Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2011. С. 21–23. 

54. Дидыч Т.О. Правото и държавата в съвременните условия на глобализация 

// «Правото в глобалния свят»: Лятна научна сесия на Юридическия факультет ВСУ 

«Черноризец Храбър» (г. Варна, 24–26 юни 2011 г.). Варна: ВСУ «Черноризец 

Храбър», 2012. С. 26–30. 

55. Дідич Т.О. Правотворчі та державотворчі процеси: діалектика взаємодії // 

«Сучасні проблеми правової системи України»: зб. матер. III Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 24 листопада 2011 p.). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. Вип. 3. С. 58–

59. 

56. Дидыч Т.О. Нормопроектирование в условиях трансформации правовой 

системы (теоретико-правовой аспект) // «Казахстан и современность: актуальные 

проблемы науки и практики»: сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. 

профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, посвященной 20-
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летию Независимости Республики Казахстан (г. Астана, 9 декабря 2011 г.). Астана: 

Ун-т «Астана», 2011. С. 81–86. 

57. Дідич Т.О. Правове регулювання інноваційних технологій навчання у 

вищій школі в контексті реформування законодавства України про вищу освіту // 

«Теорія та практика юридичної освіти»: зб. матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Київ, 20 квітня 2012 р.). Київ: Видавництво Євпроп. ун-ту, 2012. С. 64–66. 

58. Дідич Т.О. Функціонування державно-правових інститутів у сучасних 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми 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, 
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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 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 
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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. 

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 
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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; 
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 удосконалити уявлення про етапи та стадії процесу правоутворення, 

охарактеризувати їх зміст; 

 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 
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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 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 
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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, 

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, 
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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, П. Рікера, А. Піппера, 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 
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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: 

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 
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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-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); 
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 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, 
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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 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 всесторонність 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 
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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 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; 
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 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; 
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 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; 

 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 
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«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.); 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 



 42 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОУТВОРЕННЯ 

 

 

1.1 Формування світоглядної основи наукового дослідження 

правоутворення  

 

Історіографія наукового пізнання займає ключове місце в системі 

дисертаційного аналізу будь-якого явища або процесу державно-правової дійсності. 

Ефективне та результативне наукове дослідження, переосмислення існуючих 

наукових уявлень, їх збагачення та формування відповідного наукового доробку 

потребує встановлення та аналізу історії розвитку уявлень, що стосуються 

досліджуваного явища чи процесу, узагальнення наявного стану його пізнання та 

визначення наукознавчого потенціалу предмета наукового дослідження. Теоретико-

методологічні засади правоутворення як предмет цієї дисертаційної роботи з 

наукової точки зору характеризуються історією свого зародження, відповідним 

рівнем наукової розробки та перспективами наукового пізнання. Зазначене 

пояснюється самим феноменом правоутворення, яке зумовлене правом як 

історичним явищем, потребами у його розвитку та вдосконаленні, наявністю 

різноманітних правових систем, наукознавчим характером правоутворення тощо.  

Теоретична і практична доцільність наукового аналізу історіографії в 

юриспруденції, в тому числі й формування світоглядної основи наукової розробки 

правоутворення, пояснюється також і тим, що вона дає змогу з’ясувати передумови, 

зміст і особливості зародження й становлення наукового дослідження, 

охарактеризувати закономірності його розвитку і, як наслідок, обґрунтувати рівень 

сучасної наукової розробки предмета дослідження, а також встановити ті тенденції і 

потреби наукового пізнання, які дають змогу з’ясувати та обґрунтувати перспективи 

вивчення відповідного явища чи процесу. В методологічному аспекті комплексна 

розробка історіографії наукового дослідження правоутворення відповідатиме 
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принципу історизму наукового пізнання та потребуватиме застосування комплексу 

методів і прийомів дослідження історико-правового характеру. Потенційним 

результатом такої роботи стане:  

‒ по-перше, вивчення закономірностей зародження, розвитку, становлення 

та функціонування правоутворення як елементу правової реальності; 

‒ по-друге, з’ясування історії формування уявлень про правоутворення, в 

результаті чого з’явиться можливість здійснити періодизацію формування уявлень 

про правоутворення. Як результат, видається можливим розкрити роль конкретних 

історичних періодів та динаміку дослідження правоутворення. Здійснення 

періодизації історії пізнання правоутворення сприятиме узагальненню 

закономірностей розвитку наукових ідей та уявлень щодо предмета наукового 

дослідження відповідно до певних часових меж. У такому разі виникає можливість 

не лише узагальнення поглядів за часовим критерієм, а й визначення тих аспектів, 

які підтверджують наступність ідей, встановлюють особливості їх становлення, 

розвитку, розширення, уточнення, обґрунтування або заперечення, що здійснюється 

відповідними науковцями; 

‒ по-третє, узагальнення закономірностей зародження, становлення і 

розвитку практики функціонування досліджуваного явища або процесу. Вивчення 

історіографії предмета наукового дослідження також дає змогу акцентувати увагу на 

ключових напрямах наукового пізнання, що зумовлено наявними потребами 

суспільного розвитку. У такому разі можемо говорити, що визначення стану 

наукового дослідження правоутворення як елементу правової дійсності дає нам 

змогу охарактеризувати відповідність існуючих наукових знань потребам 

суспільного розвитку, їх витребуваність та «сучасність». У результаті можемо 

з’ясувати наявність або відсутність застарілих положень, ідей, які не відповідають 

сучасним реаліям суспільного розвитку, тих аспектів, що потребують подальших 

наукових досліджень або вимагають оперативного та негайного наукового 

вирішення. 

Окрім того, вивчення історії формування уявлень про правоутворення 

сприятиме подальшому критичному аналізу динаміки розвитку відповідних ідей, 
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визначенню тенденцій та перспектив наукового пізнання. Зазначена динаміка 

розвитку відповідних ідей відображатиме закономірності їх зародження, 

виокремлення, становлення, обґрунтування, вдосконалення, тим самим можемо 

з’ясувати закономірності наступності розвитку наукових ідей, їх переосмислення, 

наявність відповідного наукового доробку, що в цілому існує у вигляді конкретного 

доктринального вчення про правоутворення. Також зауважимо, що вивчення 

історіографії наукового дослідження правоутворення акцентуватиме увагу на 

ключових напрямах його пізнання, зумовлених потребами суспільного розвитку. В 

результаті зробимо спробу встановити основу для подальшої характеристики 

методологічних засад зазначеного явища.  

В юридичних джерелах минулого та сучасного неодноразово наголошується на 

тому, що питання виникнення та утворення права, тобто питання, звідки і як 

походить право, і по нині не вирішено наукою позитивно. Існує ряд гіпотез, із яких 

жодну не можна сприйняти без суттєвих зауважень [453, с. 115], а винайдення 

єдиної відповіді щодо формування права насамперед ускладнено відсутністю 

одностайності розуміння передумов виникнення права [346, с. 131]. Подібні ідеї 

обґрунтовують і сучасні вчені-правознавці, які звертають увагу на те, що в сучасних 

умовах розвитку держави і права підвищується потреба в науковому переосмисленні 

сутності й цінності права, механізму його утворення, значення для розвитку 

правової системи та оновлення державно-правових інституцій у контексті 

забезпечення верховенства права. Зазначене пов’язане з низкою проблем розвитку 

правової системи та системи законодавства країн так званого «пострадянського 

простору» [762, с. 42; 536, с. 30-35]. Абсолютно справедливою та слушною є думка 

О. І. Осауленка про те, що проблема усвідомлення правоутворення та походження 

права визначається юридичною наукою як одна із найскладніших [505, с. 138]. Як 

висновок вчені обґрунтовують доцільність дослідження історіографії наукового 

пізнання правоутворення, мотивуючи це: необхідністю вироблення єдиної цілісної 

концепції правоутворення, подолання розрізненості розуміння сутності 

правоутворення, недопущення дослідження окремих аспектів правоутворення, а не 

явища в цілому, що призводить до суперечливості та непослідовності наукових 
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досліджень [298, с. 27]; доктринальною невизначеністю закономірностей механізму 

правоутворення [470, с. 4]; необхідністю переосмислення правоутворення з огляду 

на сучасні особливості розвитку правової системи [464, с. 8] тощо. 

У власних публікаціях ми вже наголошували на тому, що ефективність 

правоутворення є основою стабільності та гнучкості законодавчої бази, що націлена 

на збереження гармонійного розвитку суспільних відносин, гарантування режиму 

непорушності прав і свобод людини та законних інтересів суб’єктів. Враховуючи 

вказане, зазначимо, що інтенсифікація реформування і оновлення державно-

правових інституцій, модернізація їх правотворчої сфери впливу, потребує 

вироблення адекватного наукового підґрунтя, яке дасть змогу встановити цілісну 

картину щодо теоретико-правових засад правоутворення як самостійної юридичної 

категорії [168, с. 44-45].  

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що історіографія 

наукового дослідження правоутворення є об’єктивно зумовленою, потребує 

відповідної наукової основи, актуалізується методологічним значенням вивчення 

існуючих наукових ідей і положень, можливістю обґрунтування методологічної 

основи для подальшого наукового дослідження, а також з’ясуванням складності 

самого предмета наукового дослідження, що потребує відповідної уваги з боку 

науковців. 

Поширеність права на суспільні відносини та ефективність його дії 

визначаються рівнем якості правових норм, їх відповідністю наявним і 

перспективним потребам соціуму. Утворення права та його функціонування 

визначається багатьма факторами, які як позитивно, так і негативно впливають на 

процес зародження права, його розвиток, стан розбудови, а також на майбутні зміни 

правового регулювання, основи якого закладено у змісті норм права та його 

соціологізації (поширеності на суспільні відносини). Тому питання утворення права, 

факторів, які на нього впливають, стан якості права, його відповідність потребам 

соціуму, питання шляхів його розвитку і вдосконалення отримують інтерес з боку 

дослідників ще у часи Античності. Це зумовлено появою самого права як феномену, 

що розвивається та може викликати дослідницький інтерес, його цінністю та 
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функціональним призначенням, можливістю оцінювання, а отже, і подальшого 

вдосконалення. Перші уявлення про зазначені аспекти правоутворення відображено 

у міфологічних поглядах, які сформувались і розвивались у часи розквіту 

Стародавнього Єгипту.  У його міфологічних уявленнях поняття права і закону не 

розмежовувались, а існували як елемент загального божественного порядку. 

Водночас, у міфах Стародавнього Єгипту було зроблено одні з перших спроб 

відповісти на питання про їх походження, зумовленість, особливості змінюваності, 

їх статусу тощо. Особливе значення відводилось єгипетській богині Маат, яка 

уособлювала собою закони, правосуддя і справедливість [292, с. 20-22], що були 

взаємопов’язані між собою та забезпечували загальний порядок серед людей. 

Положення законів, їх зміст, дія пов’язується з божественним волевиявленням, їх 

божественним гарантуванням та можливістю настання божої кари. Оскільки 

єгипетські боги визнавались джерелами влади правителя, тому веління правителя 

мали загальнообов’язковий, божественний характер, у тому числі, забезпечувались 

силою та карою богів. Хоча про утворення права ще не йшлося, у міфологічних 

уявленнях цього періоду вперше акцентувалась увага на питаннях утворення права, 

його походження від волі богів, тобто поза межами свідомої творчої діяльності 

людини – шляхом його утворення богами та надання його людям для забезпечення 

порядку в їх життєдіяльності, гарантування царської влади, покарання злочинців 

тощо. Подібними були міфологічні уявлення у Вавилоні. Вони засновувались на 

тому, що все в житті визначає бог Мардук – бог усіх богів, та бог Шамаш, який є 

вершителем справедливості серед людей, правосуддя, протидіє злу, ненависті та 

злочинам [334]. Ключовими законами Вавилону були Закони царя Хаммурапі, які 

формувались у ХVІІІ ст. до н.е. Їх основним призначенням було, на переконання 

вчених, пом’якшення протиріч, що виникають у суспільстві [463]. Основна причина 

прийняття цих законів – тогочасна суспільно-політична та економічна ситуація у 

Вавилоні. Наявність широкої системи неписаних правил призводила до відсутності 

сталого правового життя суспільства, необізнаності населення в тих порядках, які 

були загальноприйнятими. Це породжувало внутрішні суперечності в суспільстві, 

порушення основ справедливості та недосконалість системи судочинства. Тобто 
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одними з об’єктивних факторів тогочасного утворення права стали посилення 

конфліктності всередині суспільства та потреба в уніфікації, фіксації 

загальнообов’язкових правил поведінки, надання їм формального вираження. 

Відповідно у змісті законодавчого акта, текст якого складається з 282 статей, 

закріплено норми, що стосуються устрою держави, побудови рабовласницького 

ладу, правового режиму приватної власності. Окрім того, положеннями законів 

Хаммурапі регулювались цивільно-правові відносини, зобов’язальні відносини, 

відносини у сфері сім’ї, між батьками та дітьми. Значна кількість положень 

стосується питань кримінальної відповідальності за злочини проти держави, 

військові злочини, злочини, пов’язані з хабарництвом тощо. Вказані положення 

безпосередньо відображають в собі специфіку тих факторів, які зумовили їх 

прийняття, а саме: потреба в будівництві храмів, забезпечення добробуту жителів, 

правопорядку, справедливості, здійснення правосуддя, протидія хабарництву, 

лихварству, покарання недобросовісних чиновників тощо.  

Ідеї виникнення права, його походження та розвитку опосередковано 

висвітлено і в правових ученнях Стародавньої Індії. В уявленнях про право 

присутнє розуміння так званого світового закону – «рота», який відображає та 

закріплює загальну основу і будову суспільства, місце, роль і становище, в тому 

числі правове, різних варн – прошарків суспільства [747, с. 67-69]. Зазначений 

світовий закон, який фактично був побудований на ідеях розшарування суспільства, 

правового статусу прошарків суспільства (варн), що складався з їх прав і обов’язків, 

взаємовідносин між варнами, фактично в подальшому став основою для закріплення 

відповідних норм права у змісті Законів Ману. Тобто йдеться про усвідомлення 

першоджерела всього світського писаного права. Ідеї божественного та соціального 

походження права – першооснова панівних релігійних течій Стародавньої Індії. 

Концепції буддизму хоч і не говорять безпосередньо про право та правоутворення, 

проте містять положення про передбачуваність та послідовність людського життя, 

його залежність від бога і божественного волевиявлення. Концепції брахманізму 

додають соціального аспекту до питання розуміння сутності права та його 

утворення, вказуючи на наявність світового закону суспільного устрою і 
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взаємовідносин між людьми, які повинні дотримуватись божественно встановленої 

для них дхарми (дхамме), тобто закону, обов'язку, звичаю, правилу поведінки. Вони 

мають божественне походження та засновані на гармонії співжиття між людьми. У 

змісті Законів Ману відображено положення, що стосуються поділу людей на варни, 

їх прав та обов’язків, є приписи щодо релігійних правил поведінки в сім’ї та 

суспільстві, положення, які визначають основи державного управління, здійснення 

судочинства тощо. Отож традиційно для правових поглядів, що сформувались у 

країнах Стародавнього Сходу, питання права та його утворення опосередковано 

перебували в площині їх божественного розуміння, які відображали закономірності 

(основи) суспільного устрою. Водночас у правових ученнях Стародавньої Індії 

зароджуються уявлення про наявність так званого світового закону, що по своїй суті 

відображав традиційний суспільний устрій, потреби суспільства, які в подальшому 

отримують відповідне правове закріплення та форму вираження.  

Більш раціональні уявлення про право містяться у поглядах мислителів 

Стародавнього Китаю. Представники даосизму розкривають поняття справедливості 

як основи змісту права, яка реалізується і гарантується правом. Тому саме 

справедливість є основою виникнення права та його розвитку. Вчення 

конфуціанства в основу розуміння права та його походження вкладає ідеї моральних 

взаємовідносин між людьми, які становлять основу правил співжиття – «лі». Ці 

правила за своєю сутністю мають моральний і соціальний аспекти, породжені 

рівнем культури у суспільстві, відображають стан розвитку суспільства. Конфуцій 

не виключав існування законів, проте був противником тих законів, які 

встановлювали юридичну рівність між суб’єктами і, як правило, мали каральний 

жорстокий характер. В основі законів повинні бути правила «лі», які мають 

первинний та пріоритетний характер щодо законів, засади людинолюбства, 

моральності та любові один до одного [19, с. 356-359].  

У поглядах представників китайського легізму можна простежити ототожнення 

права і закону, однак вони більш чітко дають відповідь на питання його утворення 

(походження). Основою змісту закону є інтереси держави, які втілював у ньому 

правитель. Це пояснювалось загальною суспільною значущістю інтересів держави. 
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Такий закон мав бути каральним, засновуватись на страху людей перед покаранням 

за його порушення чи невиконання. Самі закони, за вченням легізму, створювали 

межу між тими, хто готує і приймає закони, та тими, хто їм підкорюється, і ця межа 

визначалась пріоритетністю загальних чи індивідуальних інтересів, їх 

конфліктністю і пріоритетністю загальних над індивідуальними [36, с. 419-421]. 

Змінюваність цих інтересів призводила до зміни вказаної межі, що відповідно 

позначалось і на зміні положень законів. Тим самим ідеться вже не стільки про 

божественне походження права (закону), скільки про його зумовленість 

різноманітними інтересами, потребами, наявністю правил пріоритету, 

авторитарності прийняття, зміни або скасування правових положень тощо.  

Важливе значення для подальшого зародження і розвитку вчень про явище 

правоутворення мають погляди мислителів Стародавньої Греції та Стародавнього 

Риму. В ранніх правових вченнях Стародавньої Греції, які засновувались на 

міфологічних уявленнях про всесвіт, право і правоутворення як об’єкт 

філософського осмислення ще не виокремились. Водночас опосередковано, 

характеризуючи образи давньогрецьких богів, згадується про їх всесильність, 

забезпечення порядку серед людей, справедливості, правосуддя тощо. У міфах 

Стародавньої Греції божественні істоти (наприклад, Зевс, Феміда та ін.) 

пов’язуються із чеснотами всесильності, справедливості, правосуддя, законності, 

неупередженості, які несуть людям мир, добро, карають за зло [409, с. 132-136]. 

Право та правоутворення як такі у міфах не згадуються, тоді як через образи богів, 

їх вчинки, всеосяжну силу, доводиться їх можливість визначати порядок у 

суспільстві, забезпечувати людей загальнообов’язковими нормами суспільного 

життя, покарання тих, хто порушує традиційний устрій суспільства та 

функціонування держави. Більш обґрунтований та достовірний характер мають 

уявлення мислителів Стародавньої Греції, які відходять від міфологічних уявлень та 

вкладають в основу пояснення явищ і процесів правового життя раціональні основи. 

У правових ученнях Полібія акцент робиться на звичаєві норми як історично 

обумовлену основу традиційного устрою людей, які в подальшому складають 

основу права. Такі норми є загальноприйнятими, становлять авторитет для 
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суспільства і для кожного громадянина, в результаті будуть дотримані більшістю 

[483, с. 86]. Трансформуючи вказані ідеї на площину правоутворення, можемо 

стверджувати, що утворення права насамперед зумовлюється наявністю звичаєвих 

норм як історично зумовлених загальнопоширених правил поведінки, які набувають 

статусу загальнообов’язковості і тим самим стають нормами права. На думку 

Протагора, походження права зумовлене штучним людським винаходом, що 

знаходить своє виявлення у вигляді закону [292, с. 51], тим самим мислитель звертає 

увагу на участь людини у творенні права, що має новаторський характер, а саме 

право набуває форми свого вираження у вигляді закону. Фразімах у своїх поглядах 

приходить до висновку, що право породжується особою, яка має силу його створити 

і захистити в подальшому. Основним призначенням права є досягнення 

справедливості в суспільстві, в тому числі й за допомогою сили [481, с. 410]. Такою 

правотворчою силою наділена насамперед держава. Право відображається в законах, 

і залежно від можливості застосування державою сили вони набувають або 

демократичного, або тиранічного характеру. Отже, підкореність суб’єкта силі є 

основою для подальшого створення права та реалізації за його допомогою своїх 

інтересів. Водночас відсутність сили призводить до обмеження інтересів суб’єктів, 

які цією силою не наділені [481, с. 410]. В ідеях Сократа наявна думка про мудрість 

у законах, яка є основою їх зрозумілості, дієвості та ефективності. Саме розумова 

діяльність людини повинна стати основою створення законів, наповнення їх 

раціональним змістом [663, с. 102-104]. Сократ одним із перших з античних 

мислителів порівняв право із досягненням блага, відповідно його виникнення і 

розвиток зумовлені благом як ціллю [116, с. 45-47]. 

У світоглядному та наукознавчому плані цікавими є ідеї Платона щодо 

походження права, його виникнення, зміни та розвитку. Платон акцентує увагу на 

тому, що формування права безпосередньо пов’язане з розумовою діяльністю, де 

автор керується ідеєю забезпечення загального блага всієї держави в цілому, а не 

певної соціальної групи, що захопила владу [292, с. 63]. Платон у власній праці 

«Держава» говорить про те, що право є продуктом діяльності держави і від того, 

наскільки досконалим є устрій держави, злагодженість у діяльності правителів, 
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настільки досконалим є право [528, с. 42]. Цю ідею в подальшому мислитель 

реалізує у положеннях про ідеальну державу. Відповідність держави критеріям 

ідеальності надалі визначає ідеальний характер права, і вже право згодом впливає на 

людей, забезпечуючи гармонію і справедливість між ними [529, с. 162]. Своєю 

чергою Аристотель визначав дихотомічну природу права як такого, що походить від 

природи суспільного співжиття та від історичних засад розвитку людства. 

Мислитель вживав поняття природного права як основи права офіційного, його 

призначенням є досягнення справедливості, забезпечення життя людей у соціумі та 

політичному середовищі [21, с. 46-48]. Окрім того, у поглядах Аристотеля є і 

телеологічний контекст, згідно з яким він розглядає право як явище, що виникає і 

розвивається під впливом мети, яка на нього покладається. Такою метою є 

насамперед побудова справедливого і правдивого суспільства як основи гармонії 

співжиття [21, с. 55]. 

Важливе значення у становленні правових учень, у тому числі й окремих ідей, 

що складають основу подальшого виокремлення і пізнання правоутворення, мають 

ідеї римських юристів. Походження права, на думку Цицерона, зумовлене його 

об’єктивною потребою та справедливістю, що може виявлятися лише у випадку 

походження права від природи, яке націлене на протидію сваволі та суб’єктивним 

інтересам [292, с. 90]. У своїх поглядах Цицерон одним із перших з античних 

філософів звертає увагу на окремі елементи процесу правоутворення в сучасному 

розумінні. Мислитель не заперечує того, що закони мають постійно розвиватися 

разом із розвитком соціуму і це є історично зумовленим процесом. Проте цей 

розвиток має відбуватись послідовно, не порушувати усталених засад устрою 

суспільства, що зумовлене їх подальшим впливом на життя людей і соціуму [743, 

с. 164-165]. Папініан характеризував проблему походження права як суб’єктно 

зумовлену, оскільки право виникає за рішенням мудрих мужів, а фактором такого 

виникнення права є мета щодо зменшення законності [292, с. 103]. На переконання 

римського юриста Гая, право формується в думках знавців права – юристів, яким 

дозволено було встановлювати право. Вираженням права були висновки та 

положення, що стали результатом їх розумової діяльності. У разі якщо висновки та 
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положення цих осіб будуть одностайними, вони отримують силу закону. Якщо їх 

висновки і положення не збігаються, тоді суддя робить висновок і набуває права 

керуватись своїм баченням (переконанням) та приймає рішення відповідно до того, 

хто, на його думку, був найбільш переконливим [87, с. 39-40]. 

Інші юристи Стародавнього Риму питання утворення права розкривають 

опосередковано шляхом характеристики пов’язаних аспектів правового розвитку. 

Розкриваючи питання якостей закону і змісту законотворчої діяльності, юрист 

Павло зазначає, що творення закону має на меті втілити в його положеннях ті 

правила, які забезпечать досягнення справедливості в суспільних відносинах та 

доброти в думках і вчинках громадян Риму. Такі положення матимуть 

загальносоціальну користь, забезпечуючи доброту в думках і вчинках громадян. 

Досягнення зазначеного сприятиме встановленню справедливості в суспільстві 

[513]. Інший юрист Стародавнього Риму – Ульпіан, досліджуючи проблему того, 

яким має бути закон, вказує на доцільність виходити з результату, який має бути 

досягнено за наслідками його прийняття та реалізації його положень. Аксіоматично, 

такою метою має бути забезпечення надання кожному громадянину того, на що він 

заслуговує за результатами своєї поведінки [39]. Римський юрист Марціан за 

аналогією з іншими юристами підходить до характеристики змісту закону з позиції 

результату, що має бути досягнено внаслідок прийняття та введення в дію 

законодавчого документа. Як наслідок, таке положення закону стане критерієм для 

оцінювання поведінки суб’єктів на предмет її відповідності справедливості або 

несправедливості, а також критерієм для керування поведінкою самим суб’єктом 

[292, с. 101-104]. В свою чергу Папініан додає до вищезазначених поглядів 

римських юристів ідею мудрості законів як основи їх змісту та результату правового 

впливу, що буде сприйнятий більшістю суспільства та сприятиме забезпеченню 

належного рівня законності та правопорядку [532]. 

Марк Аврелій Антонін розкриває походження права через створення законів як 

реалізацію волевиявлення держави. Мислитель приходить до висновку про те, що в 

законах мають бути закріплені засади рівності всіх суб’єктів, що є природною 

властивістю всіх людей, положення законів мають стосуватись усіх без винятку, 
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оскільки за своєю сутністю націлені на забезпечення порядку в цілому, а не між 

конкретними людьми. Закони мають засновуватись на божественних законах як 

таких, що є найбільш прийнятними серед людей, продовжувати волю Всевишнього 

та забезпечити реалізацію релігійних положень серед людей. Усе це покладається на 

законотворців, які мають вивчити інтереси і потреби людей, розумово їх осмислити 

та прийняти рішення щодо їх врівноваження і забезпечення гармонії серед людей, 

закріпити найбільш цінні інтереси, не допустити поширення зла і несправедливості 

[858, с. 94-97]. 

Узагальнюючи становлення правових поглядів мислителів періоду Античності, 

можемо зауважити, що в цей період: 

‒ по-перше, правоутворення не було виокремлено як самостійний об’єкт 

світоглядного або наукового осмислення, водночас питання виникнення, 

походження права, факторів, що його зумовлюють, проблем розвитку та 

вдосконалення, отримують пізнавальний інтерес у мислителів Античності, відповіді 

на які сформували комплекс учень про право, його природу і перспективи розвитку; 

‒ по-друге, утворення права у поглядах мислителів Античності 

розкривається опосередковано через вивчення інших суміжних понять: природа 

права, закон, законотворчість тощо, де право розкривається як таке, що походить від 

божественних істот, природних засад розвитку суспільства, потреб у забезпеченні 

компромісу, протидії конфліктності інтересів у суспільстві; природа суспільства 

(людини) та природне право; особливості суспільного розвитку; законотворчість 

держави, де втілюються публічні інтереси; зміст і результат розумової діяльності; 

націленість на забезпечення рівності серед суб’єктів суспільства, збалансування їх 

інтересів тощо; 

‒ по-третє, формується думка про те, що право є явищем змінного характеру, 

що потребує його постійного оновлення і вдосконалення відповідно до 

різноманітних факторів, яка в подальшому взята за основу формування концепції 

правоутворення у поглядах представників історичної школи права. 
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У цілому можна підсумувати, що саме в період Античності зароджуються 

перші уявлення про право, в тому числі й про його утворення, які складають основу 

для подальшого розвитку цих учень, їх переосмислення та розширення.  

У період Середньовіччя розуміння питань походження права, факторів, що його 

зумовлюють, природи продовжує розвиватись, засновуючись на світоглядних 

здобутках мислителів періоду Античності. Цей період насамперед зумовлений 

розвитком християнства та його поширенням на країни тогочасної Європи. Тому і 

погляди філософів того часу набувають теологічного змісту. Важливу роль у 

розвитку правових учень в цілому та вчень про утворення права відіграють ідеї 

Ф. Аквінського, який розглядає право з позицій його божественного походження як 

творіння Бога, що поширює свою волю на людей, надаючи їм відповідне благо у 

вигляді права [17, с. 235]. Категорію «правоутворення» філософ не виокремлював. 

Водночас розглядаючи категорії «право» і «закон», Ф. Аквінський в основу їх 

характеристики вкладає, в тому числі й аспекти його утворення, походження, 

розвитку та становлення. Філософ був прихильником примату природного права, що 

походить від природи всього існуючого і акумулювало в собі природні засади 

співжиття людей. Основною причиною утворення та розвитку права є досягнення 

стану максимального впорядкування суспільних відносин відповідно до вимог права 

природного та божественних законів. Мислитель також виокремлює людські закони, 

які утворюють законотворці за результатами усвідомлення змісту природного права 

і божественних законів, виявлення суспільної необхідності їх створення за 

допомогою людських законів та забезпечення їх дієвості за допомогою примусу [4]. 

М. Падуанський до питання утворення права підійшов з позиції активної участі 

народу як єдиного джерела світської влади. Мислитель конкретизував склад 

суб’єктів, наділених правом утворення (творення) права, до яких належать 

керівники держави, очільники церков, а також народ як носій світської і духовної 

влади, яка реалізується, в тому числі, шляхом творення світського права та впливу 

на творення права канонічного [434]. Тим самим філософ одним із перших порушив 

питання участі суспільства в утворенні (творенні) права, а також факторів, які 

зумовлюють правоутворюючий вплив на зміст людського права, а також роль 
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природного права та релігійних норм у формуванні права людського. У правових 

ученнях І. Хальдуна утворення права розкривається з позиції його заснування на 

законах халіфату з метою недопущення релігійної розбещеності та агресивності 

людей [26, с. 312]. 

У науковому аспекті цікавими є погляди юристів Середньовіччя, які 

продовжують і переосмислюють основні правові вчення юристів Стародавнього 

Риму. На переконання юриста Ірнерія, закон є особливою формою закріплення 

загальнообов’язкових правил поведінки, який повинен розроблятись і прийматись 

лише за умови врахування комплексу факторів, до яких належать звичаї і традиції, 

які сформувались у суспільстві, що є об’єктивно зумовленими. Врахуванню також 

підлягає судова практика, яка відображає наявні недоліки законодавства, 

заснованість на ідеях справедливості, недопущення надання невиправданих переваг 

тим або іншим суб’єктам тощо. Окрім того, на законотворення впливає коло 

факторів, що повинні бути регламентовані: стан їх сприйняття соціумом; 

волевиявлення суб’єктів, наділених законотворчими повноваженнями, а саме 

монарха, великих феодалів, керівництва церкви тощо. Вагомим внеском стали ідеї, 

що стосуються юридичної техніки закону, зокрема зрозумілість його положень, 

доступність суб’єктам, реальність та ефективність дії, логічна послідовність 

викладення правових положень тощо [292, с. 131-132]. Л. Раймунд за аналогією 

вважав, що єдиним джерелом позитивного права є право природне, від якого і 

відбувається утворення людських законів [417]. Е. фон Репков вказує на те, що 

право утворюється зі звичаїв, які склались у суспільстві. Окрім того, юрист вперше 

ставить питання історичної зумовленості права, а також його призначення щодо 

досягнення суспільного миру, припинення феодальних міжусобиць тощо [417]. 

Середньовічні правові вчення в цілому продовжують ідеї мислителів періоду 

Античності, розкривають питання утворення права як такого, що зумовлене 

соціальним призначення права щодо убезпечення розвитку суспільства та протидії 

соціальним конфліктам. Ключове місце займають теологічні вчення, які 

розкривають природу і сутність права з точки зору його божественного походження, 

де людське право є похідним від божественного права, зумовленого волевиявленням 
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Всевишнього, визначається природним правом та божественними законами, 

перебуває під впливом релігійних норм та волевиявлення суб’єктів, наділених 

церковною владою. У цей період продовжують розвиватись ідеї творення права як 

усвідомленої творчої діяльності уповноважених суб’єктів – глави держави або 

очільника церкви. Категорія правоутворення ще не є виокремленою, водночас у 

світоглядних уявленнях філософів обґрунтовуються окремі погляди щодо його 

несвідомого або сакрального походження, об’єктивної зумовленості різноманітними 

факторами (божественним походженням, природою людини або соціуму, 

суспільним розвитком тощо), подальшого поширення права, забезпечення його 

реальності та дієвості.  

Подальший розвиток правових учень супроводжується і розвитком уявлень про 

окремі аспекти правоутворення. Особливо це стосується походження права, 

факторів, які впливають на утворення права, характеру їх впливу та пріоритету, ролі 

держави та суб’єктів соціуму в процесі утворення права, його сприйняття 

суспільством, юридико-технічного оформлення правотворчих актів тощо. 

Н. Макіавеллі характеризує утворення права через розуміння первинності політики, 

від якої і походить право. Фактично право є штучним засобом реалізації 

політичного тиску в суспільстві та державі. Тобто право – це штучне утворення, 

зумовлене інструментальним призначенням, його зміст залежить від суб’єктів, 

наділених політичною владою [347]. 

Цінними в науковому плані є погляди Г. Гроція, який одним із перших в історії 

правових учень виокремлює поняття творення права, що є явищем, зумовленим 

здоровим глуздом, пов’язаним з реакцією на відповідність або невідповідність 

життєдіяльності людей природі людини [292, с. 299]. Ф. Бекон змістом писаного 

права, що має бути втілене у правовому приписі, називає засади справедливості, а 

процес підготовки документа, що закріплює правові приписи, є процесом виявлення 

ідей справедливості, що сформувались на поточному етапі розвитку суспільства 

[292, с. 206-207]. Тим самим ідеться про соціальні фактори, які зумовлюють 

утворення права та формування змісту писаного права. Б. Спіноза право в цілому 

розглядав як елемент природи, яке виявляється у формі людських законів. У змісті 
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самих законів відображено божественні веління та релігійні постулати, які 

знаходять своє продовження через розум людини в положеннях закону. Розум є 

важливим елементом в утворенні законів та їх реалізації, оскільки він дає змогу 

людині вести осмислене життя і оцінювати свою поведінку з позиції її відповідності 

чи невідповідності положенням закону, відповідно і законам природи [661, с. 46-48]. 

Положення законів реалізуються у вигляді індивідуального статусу людини, в якому 

структурно є ті права і обов’язки, що відповідають закону та пов’язані з особистістю 

самої людини. Тим самим це створює статус вільної людини, що враховує 

індивідуальні властивості людини [35, с. 867]. Отож у поглядах філософа 

вбачаються гуманістичні тенденції у розумінні справедливості та законності, що 

походять від самої природи людини та націлені на захист людини шляхом її 

спонукання до «непорушення» законів через перспективи отримання певних благ.   

Дж. Локк характеризував природний закон як такий, що становить основу 

взаємовідносин між індивідами, оскільки відображає засади миру, доброї волі та 

взаємодопомоги. Дотримання положень природного закону забезпечить їх 

реальність, сприятиме благополуччю і розвитку суспільства [408, с. 11]. Такий 

природний стан є основою утворення людського права, його формулювання у 

вигляді відповідних письмових документів. Зі свого боку Т. Гоббс на основі 

розробленої концепції війни всіх проти всіх висловлює окремі ідеї щодо утворення 

права. У додержавному суспільстві, на переконання філософа, право як таке існує, 

водночас воно є абстрактним, заснованим на системі дозволів та не містить 

заборонних положень. Тим самим воно є неефективним, оскільки суб’єкту 

незрозуміло, якими є межі його права та межі права інших суб’єктів. Це призводить 

до конфліктогенності суспільства та відсутності належних правових механізмів 

протидії їм і подолання наявних конфліктів [98]. Така ситуація зумовлює появу 

держави, яка є монопольним суб’єктом правотворчості [292, с. 329]. 

Ж. Ж. Руссо визначав право як таке, що походить від народу за допомогою 

інституту народного суверенітету, який є невідчужуваною та неподільною владою 

народу, керованого спільною волею, що базується на суспільному договорі [626, 

с. 53]. Ш.-Л. Монтеск’є пов’язує виникнення права із багатьма факторами, що у 
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своїй сукупності складають так званий «дух законів», тобто втілюють у собі 

розумність, правомірність, законність і справедливість закону [292, с. 370]. 

В основу утворення позитивного права П. Гольбах закладав ідею його 

зумовленості правом природним [503, с. 269]. Д. Дідро у своїх ідеях наголошував на 

тому, що право в цілому походить від суспільного договору між усіма членами 

суспільства і правителем. Тому і зміст права походить від змісту положень 

суспільного договору, що має змінний характер і відображатиме в подальшому 

особливості співвідношення інтересів різних прошарків населення. Таке 

співвідношення і визначатиме подальший зміст права [503, с. 263]. Тому, 

розвиваючи право, варто насамперед сприяти укладенню універсального договору, 

що забезпечить стабільність права та сприятиме стабільності правового 

регулювання. І це можна здійснити лише засновуючись на розумі.  

Вольтер опосередковано пов’язував утворення права із його призначенням 

щодо надання і забезпечення автономії для кожної людини  як суб’єкта права [292, 

с. 365-366]. Своєю чергою інший представник Просвітництва К.-А. Гельвецій 

походження права розглядав через положення суспільного договору, який виникає з 

метою протидії соціальним конфліктам, збалансування антагоністичних інтересів 

між людьми та побудови суспільства на засадах підкорення праву [95, 204-205]. 

Водночас окремо наголошувалось і на розумовій діяльності під час створення 

закону, якість положень якого потребувала належної інтелектуальної роботи його 

розробників. Окрім того, розум є основою і подальшого поширення положень 

закону на людей, забезпечення належної реалізації його положень, що потребує 

здійснення навчання з метою формування правової свідомості, і це в подальшому 

сприятиме необхідному сприйняттю вимог законів, а також їх неухильного 

виконання або дотримання [93, с. 78-79].  

І.-Г. Фіхте єдиним джерелом права називав народ, який реалізовував це право у 

вигляді загальноприйнятих норм співжиття як колективного, загальновизнаного та 

загальносприйнятого феномену. Законодавець лише виявляв ці норми, надавав їм 

форми та гарантував їх непорушність за допомогою примусу [88, с. 27-28].
 

Ч. Беккаріа визначав походження права через монопольну діяльність держави у 
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сфері законотворчості [38, с. 34], водночас філософ не відкидав ідей пріоритетності 

природного права, положення якого мали бути взяті за основу законодавцем під час 

створення писаного права, яке не повинно суперечити йому. Зміст писаного права 

зумовлюється класовим характером суспільства і особливостями співвідношення 

ролі того або іншого класу, інтереси яких виступають в ролі факторів утворення 

права, його зміни та розвитку. І. Кант пов’язував утворення права з розумовою 

діяльністю, яка мала побудувати такі правові норми, що відповідали б моральним 

засадам розвитку суспільства [301], причому ініціатива створення права виходила 

від потреби протидії свавіллю людей, необхідності забезпечення законності, 

порядку і спокою у взаємовідносинах між людьми. Досягнення цієї мети було 

можливим лише завдяки праву як загальнообов’язковому офіційному феномену, що 

забезпечувалось примусом держави та суспільним визнанням.
 
Г. Гегель у своїх 

філософських поглядах не виокремлював проблематику утворення права, водночас 

поділяв право і закон, вважав, що закон створювався шляхом письмового вираження 

права. Таке вираження здійснювалось за допомогою законотворчості, відображало 

національні інтереси та засновувалось на нормах природного права [93].
 

Окреслені нами погляди вчених у цілому мали загальний світоглядний характер 

та фактично формували світоглядну основу для подальшого виокремлення 

правоутворення як самостійного об’єкта наукового пізнання. Вказана особливість 

поглядів філософів зберігалась до кін. ХVIIІ ст., що дає змогу говорити про перший 

період історії становлення уявлень про правоутворення. Зазначений період можна 

охарактеризувати як період панування філософського розуміння утворення права, 

що пов’язаний із зародженням перших уявлень про походження права, його 

природу, формальне вираження, в яких фактично відображено властивості 

правоутворення як складного явища правової реальності в сучасному його 

розумінні. Філософське розуміння утворення права засноване на загальних 

уявленнях про право як елемент дійсності, характеризується опосередковано крізь 

призму інших суміжних понять: природа права, поняття права, призначення права, 

справедливість, закон тощо на основі правил загального логічного мислення. 

Зазначений період історії становлення уявлень про правоутворення обмежений 
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такими часовими рамками – від початку епохи Античності (XI - IX ст. до н.е) до кін. 

ХVІІІ ст. н.е. Цей період можна структурувати на декілька етапів пізнання, 

відповідно з положеннями класичного підходу до періодизації історії філософії та 

історії правових учень. 

1. Античність (з XI – IX ст. до н.е., з часу становлення античного суспільства 

в Греції і до V ст. н.е. – занепаду та загибелі Римської імперії під впливом 

військових дій варварів), що визначається зародженням перших уявлень про право, 

його природу, походження, розвиток поза свідомістю і волею людини як об’єктивно 

зумовленого явища, які в подальшому закладено в основу формування і розвитку 

концепції правоутворення, що розвивається у наступний історичний період. Право 

було структуроване на природне і позитивне, де природне право утворюється 

незалежно від волі й свідомості людини, його походження обумовлене природою 

людини, суспільства, навколишнього середовища, а позитивне право визнавалось як 

похідне від природного, водночас було залежним від волі й свідомості 

уповноважених суб’єктів держави. Перші погляди на питання утворення права 

засновувались на міфологічних уявленнях людей про вищі сили, які розглядались як 

єдині джерела права, які одночасно є і засобом контролю за його реалізацією, і 

механізмом покарання за його порушення. Раціоналістичні уявлення про право 

засновувались на загальноприйнятих у суспільстві поглядах про дозволене і 

заборонене, колективне й індивідуальне, суспільне та державне. У результаті, 

розуміння утворення права в період Античності дихотомічно складається з 

міфологічних уявлень та раціонально осмислених ідей про право як про явище, що 

реально існує та походить від природи людини, суспільства і від людської 

діяльності, що може бути сприйняте завдяки розумовим здібностям людини, тим 

самим бути реалізованим. Продовженням міфологічних уявлень про право та його 

утворення стали теологічні погляди, які зароджуються в Античності й розвиваються 

у наступному етапі – Середньовіччі. У цей період було визначено загальні аспекти 

права, в тому числі й аспекти його утворення як основи співжиття людей, та 

розкрито закономірності його зародження і розвитку як явища невипадкового, а 

зумовленого системою факторів. 
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2. Середньовіччя (V ст. – сер. ХV ст. н.е.), у межах якого розвивається та стає 

панівним телеологічне розуміння права та питань його утворення, заперечення 

виключно соціального характеру права як явища, що походить від суспільства та 

націлене на регулювання суспільних відносин. На цьому етапі утворення права 

розглядається як особливе благо, дароване Всевишнім з метою гармонізації життя 

людей на засадах взаємної любові, поваги і терпіння. Право набуває 

багатоаспектного розуміння, що закріплюється у вигляді божественних, канонічних, 

людських законів, а його утворення залежить від конкретного виду законів. 

3. Відродження та Реформація (або пізнє Середньовіччя) – кін. ХV ст. – кін. 

XVII ст.), що характеризується переосмисленням світоглядних ідей Античності, їх 

адаптацією до тогочасних реалій правового життя, що супроводжується 

виникненням та розвитком різноманітних течій розуміння права та питань його 

утворення. У цей час питання утворення права пов’язується з ідеями свободи, 

рівності та протидії сваволі, що становлять основні передумови зародження права та 

його подальшого становлення; ідеями гуманізації права як основоположної засади 

його розвитку; спостерігається відхід від абсолютизації теологічного походження 

права та посилення плюралістичного розуміння права і питань його утворення. 

Окрім того, в цей період розуміння права пов’язується також з його телеологічним 

сприйняттям, де мета зумовлює виникнення права, його становлення та розвиток. 

Такою метою визначається необхідність подолання несправедливості, недопущення 

її виникнення та поширення, створення системи гарантій непорушення 

справедливості; відповідність світського права нормам права природного та 

недопущення встановлення пріоритету канонічного права перед світським, що має 

бути забезпечено шляхом оновлення світського права, побудови його на засадах 

справедливості, розумності, логічності та максимального наближення до потреб 

соціуму. 

4. Просвітництво (кін. XVII ст. – кін. ХVIII ст.), в умовах якого право як 

об’єкт світоглядного пізнання перебуває в стані ґрунтовного філософського і 

методологічного переосмислення як явища інтелектуально зумовленого, що 

породжує інформаційний зв’язок між творцем права та свідомістю і поведінкою 
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суб’єктів права, забезпечуючи реалізацію їх прав і свобод. Категорію 

«правоутворення» ще остаточно не було виокремлено, проте питання утворення 

права розкриваються з точки зору: 

 зумовленості права різноманітними факторами соціального, географічного, 

національного, культурного, мовленнєвого та іншого характеру; 

 договірного характеру походження права, зміст якого визначено у 

суспільному договорі, основу якого становлять норми природного права;
 

 формування права як результату політичної боротьби, розбудови 

суспільно-політичного устрою, змін у конституційному ладі держави; 

 забезпечення за допомогою права статусу людини на засадах рівності, 

свободи і братерства, де право є засобом забезпечення потреб та інтересів людини, а 

людські потреби – фактором утворення права; 

 моральності права, що насамперед слугує засобом забезпечення 

закріплення і реалізації морально-етичних норм у життєдіяльність суспільства; 

 розумності та зрозумілості права, що забезпечує сприйняття норм права та 

їх виконання, оскільки завершення утворення права є змістом і результатом 

діяльності спеціальних суб’єктів, наділених відповідними повноваженнями з боку 

держави; 

 антропологічного походження права, яке соціалізується в результаті 

високого рівня освіченості людей та можливості сприйняття правової інформації і 

керування власною поведінкою;  

 соціальної зумовленості права як явища соціального плану, що здійснює 

вплив на соціум та відносини всередині суспільства, формується в результаті 

узгодження позицій більшості.  

Переважна більшість поглядів на проблему утворення права заснована на ідеях 

юснатуралізму, що розкривають походження права через розуміння сталих, 

об’єктивно зумовлених засад людської діяльності, сутності людини, морально-

етичних і релігійних основ її життя. Саме вони і складають основу природного 

права.  
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Наступний період історії становлення та розвитку уявлень про правоутворення 

розпочинається з кін. ХVІІІ ст. і триває до поч. ХХ ст. Він пов’язаний із 

зародженням та становленням правоутворення як об’єкта філософського пізнання, 

що розкривається з точки зору його самостійності як явища, що має закономірності 

виникнення, розвитку, функціонування та вдосконалення, наділений відповідними 

властивостями, що відмежовує його від інших явищ правової реальності. Переважно 

правоутворення розкривається в межах відповідних шкіл праворозуміння, які на той 

час інтенсивно розвиваються, в основу його пізнання покладено ідею розуміння 

права як основи подальшого пізнання його утворення. Особливо ґрунтовно 

правоутворення досліджується представниками соціологічної та історичної шкіл 

праворозуміння, які найбільш ґрунтовно та всебічно обґрунтували ідею походження 

права від закономірностей розвитку суспільства, рівня розвитку його культури в 

контексті відповідного історичного етапу його становлення, стану сприйняття 

суспільством тощо. Тому умовно зазначений період можна назвати періодом 

панування історико-соціологічного розуміння правоутворення як явища 

соціокультурного та історико-правового плану. Цей період пов'язаний із появою та 

розвитком уявлень про правоутворення, в яких правоутворення набуває 

самостійного понятійного значення, розглядається як елемент характеристики 

походження права крізь призму відповідної його зумовленості історичними і 

соціальними особливостями. 

Насамперед варто звернути увагу на погляди представників історичної школи 

права (Г. Гуго, Г. Пухта, Ф. Савіньї та інші), які вперше в історії правових учень 

обґрунтовують думку про те, що право виникає спонтанно і своїм походженням 

завдячує не думці законодавця, а створюється виключно шляхом самостійного 

розвитку через стихійне утворення відповідних норм спілкування, що добровільно 

сприймаються народом [292, c. 590]. Г. Гуго розглядає походження права із мови, 

яка виступає засобом передання правової інформації. Із розвитком мови, яка є 

дзеркалом життя народу, розвивається і право, забезпечуючи реалізацію його 

життєвих потреб [293]. За аналогією Ф. Савіньї пов’язує зародження і розвиток 

права з так званим «народним духом», що породжує право, забезпечує формування 
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єдиної цілісної правосвідомості народу. Право виникає в результаті особливого 

процесу виявлення народного духу, закріплюється у вигляді відповідних форм. 

Філософ приходить до висновку про помилковість розуміння утворення права як 

діяльності законотворця або реалізації волі тих або інших суб’єктів [630]. Г. Пухта 

пов’язує утворення права з виявленням народного духу, що зумовлений 

історичними засадами його формування та відображає поточний стан його розвитку 

[599]. Характеризуючи погляди Г. Пухти, М. М. Коркунов звертає увагу на те, що 

філософ характеризує утворення права як особливий процес, що відбувається поза 

людською волею і свідомістю, а виявляється через так званий народний дух, що є 

силою, яка існує в народі, містить у собі народну правосвідомість, яка визначатиме 

подальший розвиток змісту права [346, с. 146]. 

Положення історичної школи права заклали основу розуміння правоутворення 

як самостійного правового явища [728, с. 23], що характеризує позасвідомий 

характер виникнення права, його зміни та скасування, стали продовженням розвитку 

ідей природної школи права, що намагалися подолати невизначеність 

(дискусійність) у питанні розуміння походження права та обґрунтувати його 

історичну зумовленість як у питанні його виникнення, так і у питаннях його 

функціонування та розвитку. Слід погодитись із такою думкою вчених, оскільки 

положення історичної школи права дали змогу в науковому плані переосмислити 

всеохоплюючий правовий лібералізм, що панував того часу в правових ученнях [30, 

с. 99-106], а також сприяли виокремленню конкретних закономірностей утворення 

права, факторів, які на нього впливають, визначають його зміст та розвиток. До ідей, 

які доповнили вчення про правоутворення відносяться: обґрунтування змінюваності 

права, несталості його змісту та наявності різноманітних факторів (територіального, 

національного, мовленнєвого, культурного характеру), які визначають його 

виникнення, зміну та скасування; визнання наступності розвитку права, наявності 

тенденцій розвитку та закономірностей співвідношення права із особливостями 

суспільного устрою; введення та обґрунтування ідеї так званого «народного духу», 

що має первинний характер, зумовлює зміст права, має бути виявлений 
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законодавцем та його волею введений у статус законодавчого акта; визнання 

утворення права в якості об’єктивного процесу суспільного розвитку,  

Водночас правові вчення історичної школи права в частині пізнання 

правоутворення мають і певні дискусійні аспекти, що не забезпечує формування 

цілісного та всестороннього вчення про правоутворення. На переконання 

О. Ю. Калініна, консерватизм історичної школи визначив її подальшу долю. На 

відміну від концепції природного права, історична школа права не отримала 

подальшого розвитку і має для сучасної науки в кращому випадку історичне 

значення, незважаючи на те, що має, порівняно з природним правом, низку 

позитивних методологічних аспектів [298, с. 52-53]. 

Ідеї природного права зберігають свою актуальність у цей історичний період. 

Слід зазначити, що починаючи з ХІХ ст. ідеї природного права все ще є 

поширеними, хоча стають уже не єдиними в питанні розуміння права. На противагу 

їм розвиваються інші течії праворозуміння, в яких ідеї природного права 

переосмислюються. Розвиваються погляди, що з іншого ракурсу розкривають 

проблематику пізнання права, в тому числі й у контексті його утворення. Ідеї 

природно-правового характеру в цей період структуруються на самостійні напрями. 

Одним із таких напрямів є феноменологічний, що найбільш всесторонньо 

розроблений Е. Гуссерлем та розкриває утворення права крізь призму спрямованості 

свідомості людини на виявлення природи речей, виокремлення з них відповідних 

нормативних ідей у формі позитивного права, яке вже втілюється в свідомості 

суб’єктів права та визначає їх поведінку. Також виокремлюються і розвиваються 

положення екзистенціоналізму, засновниками якого вважають Е. Фехнера, В. 

Майгофер’є, які розкривають походження права від внутрішнього буття людини, 

заперечуючи при цьому правоутворюючу роль буття суспільства. Від нього і 

формується право природне, яке в подальшому втілюється у позитивному праві як 

результаті досвіду людини. Окремо слід вказати і на герменевтичний напрям 

розуміння права як елементу природно-правового типу праворозуміння, який 

розвивається на початку ХХ ст. (А. Кауфман, В. Гассемер), що пов’язує утворення 

права з метою щодо досягнення справедливості, яка є спонукаючим фактором до 
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забезпечення рівності людей, недопущення свавілля тощо. Результатом утворення 

права є норми позитивного права, які мають відповідати вимогам часу та місця, 

тобто мають історично зумовлений характер. Однак у методологічному плані 

однозначне розуміння правоутворення у природно-правових ідеях цього часу не 

надається, а методологічна «слабкість» пізнання правоутворення, про що йшлося 

вище, зберігається. 

Л. Й. Петражицький у межах психологічної теорії права розглядає 

правоутворення крізь призму наявності вихідного начала для правоутворення, яким 

є психологічний світ людини, в межах якого акумулюються всі інші фактори 

правоутворення. Вчений не заперечував наявність широкого кола факторів 

правоутворення, проте розглядав їх суто як особливості розвитку тих або інших 

сфер життєдіяльності суспільства, і вони не можуть безпосередньо впливати на 

право, тим більше визначати його зміст. Вони впливають виключно на свідомість 

людини, формуючи відповідні правоутворюючі уявлення в частині недоліків або 

переваг і потреб існуючого права, і не кожний фактор суспільного розвитку може 

зумовити відповідну потребу у праві. Тому основним правоутворюючим фактором є 

виключно психологічний світ людини, забезпечуючи подальший вплив на волю 

суб’єкта правотворчості, який уже своєю чергою формулює і закріплює норми права 

у вигляді конкретного документа [521, с. 323]. Дослідники наукової спадщини 

Л. Й. Петражицького приходять до висновку, що вчений виокремлює у своїх ідеях 

наявність внутрішнього і зовнішнього джерел права, узагальнює та абсолютизує 

єдиний фактор правоутворення – психологічний світ людини. Окрім того, 

обґрунтовується конкретна методологія дослідження правоутворення, основою якої 

є об’єктивні властивості психіки. Водночас не відкидає ідеї про те, що зміст права 

визначається економічними, соціальними, політичними та іншими факторами, які 

впливають безпосередньо на свідомість людини та опосередковано – на утворення 

права, заперечує визначальну роль держави та її монопольне право на творення 

права, підтримує ідею нормативності права, що виявляється у його техніко-

юридичних властивостях [298, с. 51-52]. 
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Ф. І. Леонтович, досліджуючи питання походження права, дає ґрунтовну 

критику тим поглядам учених, в яких виникнення права пов’язується із наявністю 

влади, сильної держави, класової переваги, яка реалізується у змісті права, тощо. 

Учений не відкидає вказані чинники, називаючи їх факторами створення штучного 

права, тобто такого, що не відповідає природі людини. Справжнє право походить 

від природи людини та від його свідомості, є соціальною необхідністю, що 

забезпечує існування людини, реалізацію їх природних потреб та інтересів [400, 

c. 22]. У подальшому вчений підкреслює, що основу права становить природа 

людини та її свідомість, тоді як змінний характер права зумовлює суспільство. 

Право становить невід’ємний елемент культури суспільства, відповідно і розвиток 

суспільства зумовлює подальшу розбудову права [400, c. 30]. Фактично у своїх 

поглядах учений розглядає сталу і динамічну основу утворення права, де сталою 

основою є природа людини та її свідомість, а динамічною – розвиток суспільства, 

відповідно і розвиток права як елементу культури суспільства. 

Зі свого боку І. В. Михайловський також наголошує на тому, що погляди на 

питання формування права мають багатовекторний характер та походять від ідей 

стихійного виникнення права як історично зумовленого явища; явища, що 

визначається особливостями психіки людини тощо. Проте, на думку вченого, 

правоутворення зумовлене виключно людською діяльністю, а саме тих людей, які 

стоять на вищих ступенях духовного розвитку з метою забезпечення етичного 

порядку життя [454, c. 116-117]. Як досягнення психологічної школи 

праворозуміння для становлення вчення про правоутворення можемо назвати 

наявність конкретної науковообґрунтованої ідеї походження права від психіки 

людини. Його формування, зміна та вдосконалення прямопропорційно залежать від 

розвитку свідомості та культури суб’єкта, уповноваженого на правотворчість. Тому 

право утворюється в результаті розумової діяльності людини в її свідомості певною 

уявною моделлю людської поведінки, яка об’єктивується у вигляді відповідного 

письмового документа. Окрім того, вказується і на те, що джерелом права є емоції 

людей, які виявляються через розумову творчу діяльність щодо формулювання 

вимог, дозволів і заборон. Водночас акцент робиться на тому, що право виникає з 
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правових емоцій і переважно має атрибутивно-імперативний характер, стає 

реальним через усвідомлення, з одного боку, наявності права в інших суб’єктів, що 

забезпечується відповідним обов’язком, а з іншого боку – наявності встановлених 

санкцій, їх реальності та можливості настання конкретних негативних правових 

наслідків. Своєю чергою свідомість людини є і каталізатором права, що 

усвідомлюється суб’єктами права, проектується на поведінку людини крізь призму 

можливого, доцільного й необхідного та через волю людини втілюється у 

конкретній поведінці. Таким чином звертається увага на проблему реальності й 

дієвості права як елементу його утворення, наголошується на тому, що інтуїтивне 

право – це продукт свідомого сприйняття правових норм самим суб’єктом 

суспільних відносин та формування у нього відповідного ставлення до права, а в 

подальшому і відповідне керування своєю поведінкою в правовій сфері. Однак 

безпосереднє розуміння поняття правоутворення представниками психологічної 

школи не надано, певною мірою перебільшено роль емоцій у походженні та 

реалізації права, що призвело до нівелювання значення інших факторів, які 

впливають на утворення права. У сучасному розумінні права досить неоднозначним 

є віднесення права інтуїтивного до категорії «право» в цілому, що призводить і до 

неоднозначності розуміння питань його утворення.  

Ф. Ніцше заперечував ідею стихійності утворення права, його об’єктивної 

зумовленості, даючи йому характеристику виключно як інструменту в протистоянні 

різноманітних соціальних сил. Така боротьба дає змогу сформуватись лідерам, які й 

отримують владу, окремим елементом якої є створення права та його використання 

в процесі управління. Тому і саме право створюється виключно свідомо, воно має 

наперед визначений зміст (забезпечення інтересів владарюючих суб’єктів), є 

інструментом у руках суб’єктів державної влади [487, c. 452-453]. 

Представники позитивістської течії праворозуміння, що розвивається в цей 

період, безпосередньо не виокремлюють і не дають характеристики правоутворенню 

як самостійному правовому поняттю. Водночас опосередковано наголошують і на 

проблемах його виникнення та розвитку, пов’язуючи це із наявними джерелами 

права, які отримують свій формальний вираз, що опосередковується волею 
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правотворця. На переконання І. Бентам, право знаходить своє виявлення у 

законодавчих актах, яке лише таким оформленням здатне сприяти реалізації 

корисних інтересів людини, її здібностей, наполегливості й бажань. Тому вчений у 

своїх поглядах ототожнює утворення права як виявлення індивідуальних інтересів у 

праві та законотворчість як надання праву формального вираження [41]. Джерелом 

законотворчості є воля суверена, особи чи групи людей, які наділені політичною 

владою та мають законодавчі повноваження на її здійснення. Сам зміст закону 

формулюється таким чином, щоб встановити міру дозволеного та забороненого для 

суб’єктів права, а також правові механізми їх реалізації [40]. Дж.-Ст. Мілль 

виникнення права пов’язував із ідеєю корисності для людини, яка й зумовлює 

подальший розвиток права. Закріплюється право шляхом законотворчості. Як 

результат, право дає змогу закріпити сферу життя людини, що є вільною від 

держави, а сама сфера життєдіяльності людини забезпечує реалізацію її інтересів 

[451]. 

У поглядах Дж. Остіна зароджуються ідеї про те, що право є штучним 

продуктом людської діяльності, походить від розуму людини та її досвіду, 

створюється в результаті інтелектуальної діяльності щодо його творення та 

оформлення у вигляді законодавчих актів. Філософ виходить з ідеї про те, що право 

як результат людської діяльності і є зумовленим життєдіяльністю людини та 

формалізованим суб’єктами державно-владних повноважень у вигляді відповідних 

правотворчих документів. Саме з цього моменту право є таким, що остаточно 

об’єктивується у вигляді відповідної форми. Філософ не проводить розмежування 

між правоутворенням і правотворчістю, водночас зазначає, що все, що існує до 

права (ідеї, критика, емоції, громадська думка, пропозиції, судова практика тощо), 

не належать до права, не можуть взагалі визнаватись правовими явищами. Право 

твориться сувереном, відповідно до його повноважень, який надає праву 

відповідного статусу [511]. Г. Кельзен обґрунтовував походження права від 

об’єктивної потреби унормовування життя людей, закріплення умов взаємовідносин 

між людьми і державою. В результаті право визнавалось таким, що утворюється 

шляхом виокремлення системи норм (правил поведінки), які забезпечують 
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унормовування життєдіяльності суб’єктів права [308]. Г. Єллінек додає у погляди 

представників школи правового позитивізму ідеї про визначальну роль держави у 

створенні права, де держава наділена монопольним правом на цю діяльність, 

забезпечує його оновлення та поширення на людей. Хоча вчений і не виокремлює 

поняття правоутворення, проте пов’язує його виникнення з виключною діяльністю 

держави, яка реалізує в праві свою політику [191]. Г. Єллінек, аналізуючи наявні 

погляди на питання виникнення та походження права, пропонує їх розподілити на 

такі групи: а) релігійно-теологічні погляди, що обґрунтовують божественне 

походження права, зміст якого зумовлений божественним волевиявленням; б) теорії 

силового походження права, змістом яких є розуміння причин і процесу формування 

права як таких, що походять від владних суб’єктів, наділених відповідною силою 

(класовою, національною, державно-владною тощо) [190, c. 131-133]. 

У положеннях позитивізму справедливо звернено увагу на питання 

формального вираження права як результату його творення. Незважаючи на те, що 

утворення права та творення права фактично ототожнювались, порушувались 

питання факторів, які на нього впливають, ролі держави в творенні права, його 

реалізації та забезпечення. Позитивність права полягає в тому, що воно твориться в 

реальному житті й має виключно загальнообов’язковий формально виражений 

характер, а такий характер праву можна надати лише за умови належної розумової 

діяльності з творення права. Така діяльність притаманна виключно людині та її 

розумовим здібностям. 

Нормативістська концепція права акцентувала увагу на проблемах вивчення 

права, результати якого повинні мати науковий характер та в подальшому можуть 

слугувати передумовою вдосконалення права шляхом його творення, порушувались 

питання забезпечення реальності права, в тому числі й шляхом його гарантування за 

допомогою примусу, кінцевою метою творення права є досягнення відповідного 

рівня державного і правового порядку, які в цілому ототожнювались, тобто ідеться 

про мету права, з якою воно твориться, – унормувати суспільні відносини. Не 

відкидались ідеї історично зумовленого характеру права, а також вплив на нього 

факторів суспільного розвитку. Водночас невиправдано применшено роль соціуму в 
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процесі утворення права, характер реалізованості права, його зумовленість 

суб’єктивними факторами розвитку тощо.  

Ґрунтовний внесок у становлення вчення про правоутворення зробили 

представники так званої соціологічної школи праворозуміння, які визначають право 

насамперед як особливий соціальний феномен, утворення якого зумовлено 

факторами розвитку суспільства, яке має змінний характер під впливом динаміки 

розвитку суспільства та яке втілюється в подальшому в житті суспільства. М. Вебер 

безпосередньо не виокремлює поняття «правоутворення» та не здійснює 

ґрунтовного аналізу цього феномену. Філософ приходить до висновку, що право 

утворюється шляхом визначення його суб’єктивного смислу, вкладеного автором, та 

його орієнтуванням на поведінку інших як процес його соціологізації. Визнання 

права, а не його творення, є ключовою ідеєю філософа щодо виявлення соціальної 

потреби, її суб’єктивного інтерпретування за допомогою правових текстів та 

подальше поширення на соціум [88, c. 19]. Соціологічну інтерпретацію права 

філософ надає з точки зору його тлумачення як невід’ємного процесу соціальної дії 

права [70, c. 507] щодо виявлення його об’єктивного смислу та донесення до відома 

людей [70, c. 508]. Отже, кінцевою метою визнання права є встановлення 

об’єктивного смислу права. Філософ виокремлював три ідеальних типи права: 

традиційне, харизматичне та формально-раціональне [71, c. 256], відповідно і його 

виявлення залежало від цих типів. При традиційному праві, притаманному 

традиційному суспільству, воно виявляється виключно в результаті історико-

соціологічних досліджень, тобто є пам’ятками права в сучасному розумінні, що на 

сьогодні приносить користь у вигляді історичного обґрунтування сучасних правових 

нововведень. Виявлення харизматичного права відбувається шляхом дослідження 

традиційного права та формування таких правил, які відходять від традиційного 

устрою соціуму, подекуди ідуть всупереч їм з метою реалізації соціальних змін. 

Відповідно, воно має суб’єктно зумовлений характер та походить від зворотного 

боку традиційного устрою соціуму. Виявлення формально-раціонального права 

філософ пов’язує виключно з діяльністю відповідних фахівців. Воно притаманне 

західним країнам Європи, перебуває у тісному взаємозв’язку із становленням 
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західної цивілізації та є результатом і передумовою утворення західного суспільства 

шляхом його реального втілення у поведінку суб’єктів. Е. Дюркгейм визначав 

походження права від соціальних фактів. У своїй теорії соціальних фактів та 

соціальних зв’язків філософ зазначає, що право виникає і розвивається під впливом 

соціальних обставин, які складають систему, всередині якої індивіди взаємодіють 

між собою, функціонують різноманітні соціальні інститути, визначаючи вплив на 

правову сферу шляхом встановлення об’єктивної необхідності у певній 

передбачуваній поведінці людей [188]. О. Конт взагалі заперечує існування права, 

вважаючи його авторитарно-теологічним поняттям, яке не створює права для 

людини, а лише встановлює право на виконання обов’язків щодо інших. Порядок у 

суспільстві мав бути встановлений на засадах саморегулювання [342].  

Відповідно до концепції так званого «живого права» Є. Ерліх зазначає, що 

утворення права походить від існуючого порядку в суспільстві, діяльності 

соціальних осередків, судової практики тощо, що відображає наявні недоліки 

правової сфери життя соціуму. За своєю сутністю право визначається соціальними 

відносинами та суспільством [440, c. 52]. Суспільство, що є джерелом права, вчений 

визначав сукупність союзів, зокрема це є сім’я, рід, об’єднання людей, що мають не 

штучний, а природний характер утворення. І саме їх функціонування визначатиме 

недоліки права та подальше його утворення [780]. Право вчений визначає через 

розуміння його походження, що являє собою самовстановлений порядок 

суспільства, що витікає із безпосереднього спостереження життя, торгівлі, звичаїв, 

звичок, організаційних і статутних положень різноманітних соціальних утворень, 

незалежно від їх закріплення або ігнорування законом [704, c. 537-538]. Походження 

права Є. Ерліх пов’язує з реальними порядками, один з яких є судовою практикою, 

що виробляє норми права в процесі розгляду судових справ, а інший порядок – це 

реальні відносини у повсякденному житті людей. Саме їх поєднання визначає 

головну ідею так званого «живого права», яке спонтанно (несвідомо) виникає в 

суспільстві. Саме ці норми і мають становити зміст всього людського права [440, 

c. 51].  
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Своєю чергою Л. Дюгі у праці «Соціальне право, індивідуальне право і 

перетворення держави» [187] акцентує увагу на походженні права від так званої 

соціальної солідарності, що усвідомлюється індивідами і, як наслідок, породжує 

норму соціальної справедливості щодо недопущення такої поведінки, яка порушила 

б соціальну справедливість. Наслідком існування соціальної норми солідарності є 

поява об'єктивного права, що відображається у системі юридичних норм.  

На соціальних аспектах розвитку суспільства як передумови формування права 

наголошує І. О. Ільїн, зазначаючи, що соціальний конфлікт є передумовою 

правотворчого процесу, а можливість знайти авторитетний і справедливий 

імператив та примирити конфліктуючих, має велике значення. Це не лише 

влаштовує (впорядковує) спільне життя людей, а й закріплює у них впевненість, що 

колізії та протиріччя можуть вирішуватися мирно і справедливо [691, c. 79]. Тим 

самим правознавець підкреслює цінність компромісу для суб’єктів правовідносин та 

необхідність його пошуку і закріплення у проектах нормативно-правових актів. 

Актуальність цієї думки значно підвищується в умовах сучасних соціальних 

перетворень, які відбуваються в українському суспільстві. 

Варто звернути увагу і на погляди представників американського правового 

реалізму, які визначають право як таке, що реально втілене в життєдіяльності 

суспільства, відповідно і його утворення виявляється у процесі реалізації в 

суспільних відносинах. Дж. Холмс розглядав походження закону як реалізацію 

досвіду законодавців, які вкладали в нього свій інтелект [852, c. 5]. Зі свого боку 

Дж. Френк та К. Ллевеллін пов’язували зміст процесу творення закону із 

прогнозуванням імовірної поведінки суддів під час вирішення справ на підставі того 

положення, що планується закріпити конкретним законодавчим актом [804, c. 409]. 

Через розуміння права як особливого соціального процесу розкривав питання його 

утворення А. Бентлей. Учений зауважував, що право походить від того, що 

відбувається в соціумі, як наслідок, у праві закріплюють бажані форми поведінки 

людей та забороняються небажані або шкідливі [801, c. 35]. А вивчення рішень 

суддів дало змогу Дж. Грей прийти до висновку, що лише судді формують право, 

надаючи йому так званого справжнього життя [806, c. 37]. В. О. Копоть, 
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узагальнюючи погляди представників американського правового реалізму, 

стверджує, що реалістична юриспруденція обґрунтовує власне розуміння 

юридичних норм у процесі винесення судових рішень. Кожна юридична норма є 

лише функцією судових рішень, тобто завдання судді полягає не у встановленні 

фактичного існування норми, а у з’ясуванні, чи повинна вона існувати взагалі. 

Реалісти стверджували, що судді відіграють і повинні відігравати важливу роль у 

створенні закону, хоча деякі з них вважали, що лише емпіричне дослідження може 

визначити фактичну роль суддів [345, c. 52-53]. 

М. Ф. Владимирський-Буданов у своїх поглядах розмежовує «утворення права» 

та «утворення закону», розкриваючи в першому випадку передумови виникнення 

права, його подальшого розвитку та розбудови. А в другому – підкреслює вольову 

діяльність уповноважених суб’єктів щодо розробки та прийняття законів [78]. 

Передумовою права та рушійною силою, що його утворює, вчений називає природу 

людини, яка підпорядковується законам природи в цілому. Тому, на переконання 

вченого, саме людське право має стати продовженням законів природи. Вчений 

одним із перших розкрив процесуальні засади утворення права, які характеризує 

шляхом визначення закономірностей його історичного зародження та розвитку. 

Зародження права виявляється у почуттях та інстинктах, які формуються під 

впливом загальних закономірностей суспільного устрою в первісному суспільстві. 

Надалі право утворюється завдяки сформованим звичаям, тим самим набуває 

статусу звичаєвого права. У зв’язку із подальшим розвитком суспільства та 

посиленням розумової діяльності людини, право набуває раціонально зумовленого 

характеру та виявляється в розумовій діяльності людини щодо формулювання 

правових вимог, донесення їх до відома суб’єктів права та забезпечення реалізації. 

Знання, які становлять основу утворення права, мають забезпечити пізнання 

природних законів та їх органічне закріплення в праві людському [79, c. 38]. 

Водночас, на переконання вітчизняних учених, у своїх поглядах 

М. Ф. Владимирський-Буданов прийшов до висновку, що сучасний етап розвитку 

права пов’язаний із вираженням національної єдності, основу його утворення має 

становити правосвідомість нації, що знаходить своє формальне вираження у вигляді 
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законодавчого акта [56, c. 33]. М. М. Коркунов у своїх дослідженнях робить 

висновок, що утворення права відбувається на основі його джерел як поєднання 

різноманітних умов життєдіяльності суспільства, які породжують необхідність у 

праві та зумовлюють ініціювання уповноваженими суб’єктами процесу підготовки 

відповідних актів законодавства [346, c. 69-70]. 

Правові вчення К. Маркса і Ф. Енгельса також займають важливе місце у 

пізнанні проблем утворення права з точки зору його соціологічного сприйняття. У 

межах їхнього вчення право розглядалось як явище набудови, що походить від 

соціально-економічних умов розвитку суспільства. К. Маркс і Ф. Енгельс прийшли 

до висновку, що право, з одного боку, має історичне походження, зумовлене 

відповідним історичним ступенем розвитку, а з іншого – є соціально мінливим, 

залежить від особливостей розвитку соціуму, особливо визначається їх соціально-

економічними умовами розвитку [768, c. 132-133]. Утворення права пов’язується з 

класовою боротьбою, де панівний клас визначає право, використовує його для 

реалізації класових інтересів [592, c. 238]. Мислителі в цілому відкидали ідею 

просвітництва як основу утворення та поширення права. Водночас своє вчення 

засновували на ідеї об’єктивної зумовленості права як такого, що залежить від 

базису, пов’язане із розвитком суспільства та націлене на досягнення компромісу в 

антагоністичних інтересах класових утворень. Отож ідеться про об’єктивність 

утворення права, його незалежність від волі конкретного суб’єкта, націленість на 

впорядкування відносин між суб'єктами соціуму, в тому числі й шляхом 

забезпечення класових інтересів. Зміни права також є об’єктивно зумовленими і 

залежать від взаємодії соціальних класів та результатів соціально-економічного 

розвитку. 

Слід звернути увагу і на погляди Л. О. Тихомирова та І. О. Ільїна, які утворення 

права розглядають крізь призму об’єктивно зумовленої потреби у впорядкуванні 

суспільного життя і таке утворення права має бути здійснене шляхом перенесення 

релігійних норм та моральних основ устрою суспільства у зміст правових норм, тим 

самим посилиться релігійна та моральна основа суспільства, забезпечиться його 

поступальний розвиток, цілісність і внутрішня гармонія [699].  
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Соціологічне розуміння права цього періоду найбільш комплексно 

започатковує аналіз правоутворення як  явища соціально зумовленого, що походить 

від соціуму, зумовлюється факторами суспільного розвитку та втілюється у 

суспільстві шляхом забезпечення формування і подальшого оновлення права як 

особливого засобу соціального регулювання. Перевагами соціологічної школи права 

в контексті зародження вчення про правоутворення є: 

 по-перше, усестороння характеристика права як явища, що походить від 

суспільства, відповідно його утворення є соціально зумовленим; 

 по-друге, справедливо робиться акцент на взаємозв’язку права з іншими 

засобами соціального регулювання, а саме релігією, мораллю, звичаями, що 

розкриває особливості утворення права в контексті їх спільного зародження, 

розвитку та взаємодії, а також в контексті набуття нормами звичаїв, релігії, моралі 

статусу правових норм, і навпаки – втрата правового статусу окремими нормами 

права та набуття ними статусу інших (неправових) засобів соціального 

регулювання; 

 по-третє, завершення утворення права пов’язується не лише з 

формалізацією права, а й з його реальною дією в контексті здійснення контролю за 

поведінкою людей. Окрім того, правоутворення можна розглядати і з позиції його 

цільового призначення як засобу формування норм права, які своєю чергою 

забезпечать ефективність соціального контролю за діяльністю державно-владних 

суб’єктів, а також за актами органів публічної влади; 

 по-четверте, акцентується увага на ролі класового розшарування 

суспільства в утворенні права, що забезпечує закріплення, реалізацію та захист своїх 

інтересів; 

 по-п’яте, в наукознавчому аспекті правоутворення можна розглядати з 

двох сторін: або як явище, породжене соціальними конфліктами чи зумовлене 

потребами у їх недопущенні, тобто як наслідок життєдіяльності суспільства, або як 

процес, що розвивається та функціонує об’єктивно, визначає подальший розвиток 

соціуму, тобто є умовою належного функціонування соціуму. 



 78 

Водночас соціологічна школа права залишає поза увагою проблеми 

формального вираження і закріплення права у вигляді відповідної документальної 

форми, не враховує індивідуальних особливостей впорядкування суспільних 

відносин, зумовлених конкретними життєвими ситуаціями або конкретними 

суб’єктами права.  

На підставі здійсненого аналізу поглядів учених можна узагальнити 

характеристику періоду панування історико-соціологічного розуміння 

правоутворення, часові межі якого становлять: поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. У цей 

період спостерігається інтенсифікація розвитку наукової діяльності, в тому числі й у 

сфері суспільних наук, що вплинуло на формування широкого спектру поглядів 

учених на питання утворення права, його розвитку та вдосконалення. Зазначений 

період характеризується такими положеннями: 

1) філософсько-правові ідеї засновано на світоглядних поглядах мислителів 

попередніх історичних періодів, спостерігається їх наступність в частині 

характеристики походження права як важливої його властивості, а також наявності 

факторів, які впливають на його розвиток і вдосконалення. Становлення правових 

ідей у цей період значно інтенсифікується, що призводить до їх розгалуження. Це 

пояснюється подальшим поглибленням дискусії в питанні розуміння права, 

невизначеності його властивостей, потребою у переосмисленні проблеми розвитку 

права відповідно до тогочасних особливостей життєдіяльності суспільства; 

2) введення правоутворення до системи понять і категорій юриспруденції 

було здійснено у поглядах філософів – представників історичної школи права, які 

розкрили право як явище соціально-історичного плану, що має об’єктивно 

зумовлений характер виникнення, розвивається поза свідомістю людини синхронно 

із розвитком суспільства, його культурою і цінностями, відповідає конкретному 

історичному етапу розвитку соціуму; 

3) проблематика утворення права опосередковано аналізується і у поглядах 

інших учених цього часу, що умовно можна охарактеризувати в межах відповідних 

напрямів, а саме:  
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 юснатуралізм, що характеризує походження права від природи речей, а 

його основою є моральні засади співжиття людей;  

 соціологічна школа, що визначає утворення права через існування і 

функціонування суспільства як основи будь-яких соціально зумовлених явищ, у 

тому числі й права;  

 історична школа, засновники якої виокремлюють поняття 

«правоутворення», розкриваючи його як несвідомий стихійний процес виникнення, 

становлення, розвитку права, що відбувається під впливом суспільства та історично 

зумовлених обставин;  

 психологічна школа права, яка розкриває утворення права через розуміння 

психіки та емоційного стану суб’єкта, що є джерелом права, забезпечують його 

об’єктивацію та подальше втілення в свідомості суб’єктів права і реалізації в їх 

поведінці;  

 концепції позитивізму та нормативізму ототожнюють поняття «творення 

права» та «утворення права», розкриваючи під ними нормативно визначений 

офіційний процес діяльності уповноважених суб’єктів, результатом чого є 

прийняття, зміна або скасування правових приписів, водночас не відкидають ідеї 

наявності кола факторів правотворчості, які її зумовлюють та визначають зміст 

права.  

Кожна з цих концепцій має як переваги, так і недоліки у розумінні 

правоутворення, а також дають змогу розкрити його з позиції розуміння права як 

методологічної основи розуміння його утворення та структурувати історико-правові 

аспекти розуміння правоутворення в аналізований нами період; 

4) аналіз правових аспектів утворення права у працях філософів зазначеного 

періоду здійснюється переважно через комплекс праксеологічних положень, якими 

встановлюються вимоги до змісту правотворчої або законодавчої діяльності; змісту, 

структури та форми правотворчих актів; суб’єктів, які здійснюють правотворчу або 

законодавчу діяльність тощо. 
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1.2 Сучасні уявлення про правоутворення та перспективи його наукового 

дослідження 

 

У науковому плані найбільш важливе значення мають питання сучасного 

стану та перспектив наукового пізнання предмета наукового дослідження, оскільки 

їх аналіз дасть змогу виявити ключові положення, які характеризуватимуть рівень 

його наукової розробки та його наукознавчий потенціал. Вивчення вказаних питань 

дозволить: 

 по-перше, з’ясувати стан дослідження правоутворення; 

 по-друге, охарактеризувати наявні прогалини існуючих наукових 

напрацювань, які стосуються теоретико-правових аспектів правоутворення; 

 по-третє, виокремити положення, які відображатимуть перспективи 

наукового вивчення предмета цієї дисертаційної роботи.  

Тому, продовжуючи періодизацію розвитку уявлень про правоутворення, слід 

вказати на те, що наступний історичний період становлення розуміння 

правоутворення починається з сер. ХХ ст. і триває донині, який умовно можна 

назвати «сучасним». Цей період характеризується значною активізацією наукового 

пізнання правоутворення, що пов’язано із відходом від філософського осмислення 

правоутворення та посиленням наукового правового пізнання зазначеного явища, 

що здійснюється в межах як теоретико-історичних юридичних наук, так і галузевих 

юридичних наук. Умовно цей період можна назвати періодом панування науково-

правового розуміння правоутворення, в межах якого правоутворення 

виокремлюється як наукознавче правове явище, що має складний багатоаспектний 

характер та може бути вивчене за допомогою різноманітних методологічних 

підходів і методів наукового пізнання. 

Починаючи з 20-х років ХХ ст. у вітчизняній юридичній науці спостерігається 

посилення впливу комуністичної ідеології, що позначилось і на поглядах учених-

правознавців щодо питань утворення права. Концептуально ідея стихійного, 

несвідомого виникнення права, а тим більше його розвитку, є неприйнятною для 

загальної комуністичної ідеології тогочасного суспільства. Це пояснюється тим, що 
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недопустимим було визнання права як явища надбудови таким, що розвивається 

стихійно, поза людською діяльністю. Як результат, у переважній більшості вчені 

уникають дослідження правоутворення, тому аж до 80-х років ХХ ст. предметних 

наукових досліджень правоутворення в радянській юридичній науці здійснено не 

було. Водночас учені категорично не відкидали саму ідею того, що право – це явище 

складне і розвивається під впливом різноманітних факторів, виконує власне 

функціональне призначення та є змінним, що зумовлюється змінами у суспільно-

економічному розвитку. З початку 20-х років ХХ ст. у радянській юридичній науці 

поширюються так звані ідеї класового розуміння права, яке походить від 

антагоністичних інтересів у суспільстві та оформлюється у вигляді права шляхом 

боротьби різних класів, панівний з яких створює право, змінює його, закріплюючи в 

ньому власні інтереси. Тому саме інтереси пролетаріату як панівного класу в 

радянському суспільстві мали бути реалізовані у праві. Отже, сам пролетаріат і мав 

творити право та забезпечити знищення буржуазної держави. У межах загальної 

класової концепції окремі вчені наголошували й на інших аспектах права, в межах 

яких визначалось і їх походження. Так, в основу походження права вкладалась ідея 

стану класової боротьби, що зумовлює відповідні правові положення. П. І. Стучка 

зазначав, що право завжди має класовий характер та зумовлене тими соціально-

економічними відносинами як базис для пояснення змісту і розуміння права як 

надбудови [667, с. 70]. Ідею пролетарського комуністичного права підтримував і 

Д. І. Курський, який в основу його утворення вкладав ідею панування пролетаріату 

та примату його інтересів, недопущення втілення в праві індивідуальних інтересів 

[383, с. 41]. Окрім того, виникнення і розвиток права вчені пов’язують із 

відповідним рівнем економічної розбудови держави, що визначає зміст права та в 

подальшому впливає на його положення [520], потребами в унормуванні суспільних 

відносин та встановленні чітких правил поведінки для людей, як реалізації 

особливостей психіки людини до підкорення та унормування своєї поведінки [611]. 

Утворення права пов’язувалось також із ідеологією панування пролетаріату. Було 

навіть введено термін «пролетарське право», яке вважалось перехідним від 

капіталістичного до соціалістичного. Походило пролетарське право від соціально-
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політичної потреби у протидії супротиву пролетарському класу з боку інших 

соціальних класів [327]. 

Окрім того, окремі аспекти утворення права вчені розкривають шляхом 

визначення його природи та поняття як явища, що походить від ідеології соціалізму 

[781, с. 8-11], вдосконалюється під впливом судової практики [504, c. 95], втілює в 

собі народні інтереси у розбудові соціалістичної економіки [103, c. 16] тощо.  

Активізація розвитку юридичної думки в колишньому СРСР щодо розуміння 

поняття, сутності та значення правоутворення пов’язується із поч. 60 – поч. 80-их 

років ХХ століття та із роботами Н. Д. Абдуллаєва, С. С. Алексєєва, Д. А. Керімова, 

Д. А. Ковачева, А. В. Міцкевича, А. Нашиц, А. С. Піголкіна, Р. О. Халфіної, 

А. Ф. Шебанова та ін. Особливістю наукових робіт згаданих науковців є те, що 

проблеми правоутворення вивчаються виключно в контексті дослідження і 

обґрунтування шляхів вдосконалення окремого етапу правоутворення – 

правотворчості або в контексті аналізу феномену форм (джерел) права як певного 

соціального середовища, в якому зароджується і розвивається право. Незважаючи на 

те, що правоутворення не стає самостійним об’єктом наукового пізнання, а 

досліджується опосередковано, воно впевнено входить до складу понятійно-

категоріального апарату юридичної науки та не отримує різкої критики в частині 

можливості об’єктивного утворення права, що відбувається поза свідомістю і волею 

людини. Хоча правоутворення в цей період досліджується в юридичній науці досить 

активно, воно не отримує однозначної характеристики. Досить поширеним є 

розуміння правоутворення як явища державно-владного плану, зумовленого 

офіційною політикою держави, яке здійснюється уповноваженими органами 

держави в межах офіційного етапу правоутворення, гарантується та охороняється 

державою як носієм монопольного права на правотворчість. На переконання 

Д. А. Керімова, правоутворення є джерелом правотворчості, що являє собою форму 

виявлення та утворення державної волі радянського народу в процесі 

правотворчості [315, c. 15]. З державою як ключовим суб’єктом утворення права 

пов’язують розуміння походження права Р. О. Халфіна та Ц. А. Ямпольська [477, 

c. 116-118; 795, c. 98]. А. Нашиц вбачає походження права від творчої волі держави, 
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яка відображає потреби народу, тобто стає посередником у формуванні права [478, 

с. 27-29].  

Досить поширеними в цей період є погляди вчених, які характеризують 

правоутворення як коло факторів соціального розвитку, що визначають формування 

права. Таку думку обґрунтовує Н. Д. Абдуллаєв, визначаючи правоутворення як 

сукупність факторів, які визначають зміст правотворчості [1, с. 112]. Слід зазначити, 

що автор з точки зору методології наукового пізнання невиправдано характеризує 

більш широке явище «правоутворення» через розуміння вужчого за значенням 

явища – правотворчості. А. Ф. Шебанов у матеріальному значенні визначає 

правоутворення як сукупність специфічних матеріальних умов життєдіяльності 

суспільства, які спричиняють появу правових положень за допомогою держави [759, 

с. 32-40]. А. В. Міцкевич поєднує у розумінні правоутворення процесуальний 

характер його здійснення та вплив кола факторів соціального розвитку, результатом 

чого є створення норм позитивного права [572, с. 112-113]. 

Поширеним у юридичній літературі також є інструментальний підхід до 

характеристики правоутворення як кола засобів, способів, методів та механізмів їх 

застосування щодо створення права, його зміни або скасування. Вчені вказують на 

те, що правоутворення в юридичному значенні характеризується як засіб, за 

допомогою якого правило поведінки отримує загальнообов’язкову силу [759, с. 32-

40].  

З сер. 80 – і до сьогодні ще більше підвищується інтерес до вивчення 

проблематики правоутворення, що пов’язано з трансформаційними процесами 

всередині суспільства та реформуванням державно-правових явищ. Насамперед це 

викликано необхідністю оперативного оновлення нормативно-правової бази. 

Зазначений період характеризується науковими розробками проблем 

правоутворення в працях С. С. Алексєєва, С. В. Бобровник, В. М. Карташева, 

В. С. Ковальського, С. П. Кравченко, І. П. Лихолат, М. М. Марченка, 

Н. М. Оніщенко, М. Г. Оношко, О. І. Осауленка, Н. М. Пархоменко, О. Ф. Скакун, 

А. А. Соколової, В. В. Степаняна, Ю. С. Шемшученка та ін. Ці вчені актуалізують 

необхідність наукового дослідження проблематики правоутворення, що в 
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подальшому має стати основою для реформування правової системи та підвищення 

якості законодавчої бази крізь призму суспільних перетворень у переважній 

більшості сфер життєдіяльності суспільства. Варто наголосити на монографічній 

роботі В. В. Степаняна, в якій правоутворення розкривається як самостійний об’єкт 

наукового пізнання. Вчений одним із перших у радянській юридичній науці 

досліджує правоутворення як явище правової дійсності, що можна охарактеризувати 

з точки зору кола факторів, зумовлених загальнокласовими (загальнонародними) 

інтересами, які визначають походження права. Зазначені фактори вчений поділяє на 

об’єктивні та суб’єктивні, надає їх ґрунтовну характеристику. Окрім того, пропонує 

визначення поняттю «правоутворення», виокремлює і аналізує його ознаки, 

розкриває роль держави в процесі правоутворення, досліджує його процесуальні 

аспекти тощо [664]. 

В юридичній науці цього періоду правоутворення так само розкривається з 

точки зору розуміння права як передумови розуміння його утворення. Широке 

розуміння права цього часу визначило і визначає на сьогодні розуміння 

правоутворення з точки зору наявності різноманітних аспектів його розуміння, на 

яких і засновують своє пізнання науковці. Водночас зберігаються та знаходять своє 

продовження погляди вчених на проблематику правоутворення, які сформувались у 

радянській юридичній науці. Так, проблематика правоутворення вчені розкривають 

з точки зору його процесуальних засад, що має позасвідомий характер становлення і 

розвитку, змістом якого є виникнення об’єктивної економічної, соціально-

політичної, моральної та іншої суспільної потреби в юридичному регулюванні 

відповідних відносин, що згодом трансформується в систему політичних відносин, у 

політичній і правовій свідомості, в результаті чого вказана суспільна потреба 

отримує адекватну форму виявлення у вигляді правотворчості, що є завершальною 

стадією правоутворення [17, с. 109]. Процесуальний характер правоутворення як 

основу його розуміння виокремлюють й інші вчені [197; 281; 365; 508; 593], які 

розширюють процесуальне розуміння правоутворення та конкретизують його зміст. 

У сучасних юридичних джерелах спостерігається також наступність поглядів 

учених, що сформувались ще в радянський період, які пов’язують розуміння 
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правоутворення або із системою факторів суспільного розвитку [473, с. 107; 505, 

с. 138-140; 518, с. 8; 746, с. 229] або визначають його як особливий інструмент 

людської діяльності [595, с. 189] тощо. Шляхом відмежування правоутворення від 

інших суміжних категорій (нормотворчість, правотворчість і законотворчість) 

О. Ф. Скакун визначає правоутворення як явище ширше за інші, яке є, на її 

переконання, формою виникнення і буття права, яке існує до правотворчості, поруч 

із ним, у вигляді правотворчості, після правотворчості у вигляді реалізації права 

[664, с. 294]. Так само визначає співвідношення досліджуваної категорії з іншими 

суміжними поняттями М. М. Марченко. Як результат, правоутворення 

ототожнюється із широким розумінням правотворчості, що включає в себе не лише 

процес втілення державної волі у закон та її оформлення у вигляді різноманітних 

нормативно-правових актів [437, с. 660-661]. В окремих поглядах учених 

зберігається і такий підхід, що сформувався в радянській юридичній науці, який 

визначає правоутворення як походження права від держави в результаті процесу 

створення офіційних юридичних текстів через вираження та закріплення 

нормативно-правового змісту джерел права [579, с. 309], реакцію держави на 

важливу проблему, виявлену необхідність прийняття або зміни закону [471, с. 317], 

тобто включає до характеристики правоутворення державу як суб’єкта, наділеного 

монопольним правом на створення, зміну і скасування правових норм.  

Панування так званого широкого праворозуміння в цей період породжує досить 

широке коло доктринальних ідей, в яких правоутворення розкривається з позиції 

того або іншого його аспекту або кола аспектів. Так, визначення правоутворення 

пов’язується із таким його аспектом, як зміст. Відповідно, правоутворення 

характеризується як зміст розумової діяльності людини щодо здійснення наукового 

аналізу соціальної дійсності, її оцінки, формування концепції про майбутнє правове 

регулювання, максимальне врахування громадської думки, пропозицій та зауважень 

партій, окремих громадян та їх об’єднань, вчених [688, с. 424]. Так само й інші вчені 

в основу розуміння правоутворення закладають такі його аспекти, як: призначення 

щодо упорядкування і розвитку права у різних аспектах і напрямах [693, с. 104]; 

вирішення конфлікту, сприяння подоланню суперечностей, стабілізація ситуації [50, 
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с. 3]; сутність, що визначається як форма вираження процесу життєдіяльності 

суспільства [281, с. 5]; процес і результат правоутворення, що визначають взаємодію 

об’єктивних і суб’єктивних факторів суспільного розвитку, а результатом 

правоутворення є саме право [399, с. 59] тощо. 

Слід наголосити, що в цей період в юридичній науці проблематика 

правоутворення виокремлюється самостійним об’єктом наукового дослідження, що 

включає в себе проблематику формування права, вивчення форм (джерел) права, 

правового регулювання, правогенезу, феномену систематизації тощо. 

Виокремлюється система закономірностей, які характеризують вказане явище, 

стають предметом наукового пізнання та в результаті формують науковий доробок у 

системі теоретико-правових наукових досліджень. Окрім того, правоутворення 

набуває статусу самостійного елементу понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, тим самим відмежовується від інших понять юриспруденції, на 

основі виокремлених ознак отримує власне визначення, що відображає його 

індивідуальність і відмінність від інших суміжних понять. Отже, правоутворення в 

науковому плані як коло суспільних відносин, пов’язаних з утворенням права, 

набуває статусу об’єкта наукового пізнання, а також виявляється самостійним 

поняттям юриспруденції, яке позначає конкретне правове явище, засновуючись на 

автентичних його ознаках, що відображають найбільш ключові закономірності 

правоутворення. У цей період правоутворенню надається енциклопедичне значення, 

зроблено перші спроби надати енциклопедичні визначення вказаному поняттю [502, 

с. 247-248]. Також через поняття «правоутворення» вчені розкривають зміст й інших 

енциклопедичних визначень правових понять [469, с. 822; 78; 143, с. 169-170; 147, 

с. 170].     

Досліджуваний нами період відзначається і розширенням спектру наукового 

пізнання правоутворення, що здійснюється в межах різних теоретико-історичних 

юридичних наук. Це пояснюється складністю правоутворення, що виявляється не 

лише як комплекс закономірностей зародження, виникнення, становлення, розвитку 

та вдосконалення досліджуваного явища, які мають загальний характер, а і як 

певний процес утворення права, що має особливості історико-правового, 
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функціонального, ціннісного, сутнісного, прогностичного характеру тощо. У межах 

теоретико-історичних юридичних наук здійснено наукове вивчення проблем історії 

наукового пізнання правоутворення [55, с. 53; 114, с. 32-34; 708, с. 22]. В межах 

теоретичних юридичних наук досліджено питання аксіології правоутворення  [464, 

с. 112]; механізму здійснення правоутворення [470, с. 7]; факторів, які його 

зумовлюють [707, с. 45], понятійно-категоріальних та структурно-функціональних 

аспектів правоутворення [298, с. 116] тощо.  

Іншою особливістю цього періоду є те, що ті або інші аспекти правоутворення 

розкриваються в межах дисертаційної і монографічної літератури, вивчають такі 

закономірності правоутворення, як елементний склад і їх характеристика [300]; 

аксіологічні аспекти правоутворення [464]; особливості розвитку правоутворення в 

сучасному суспільстві [707], понятійно-категоріальні та структурно-функціональні 

аспекти правоутворення [298]; специфіка факторів правоутворення [550; 574; 656]; 

його процесуальні аспекти та механізм функціонування [53]; юридичні акти як 

результат утворення права [794], в яких переважно представлено ґрунтовні розробки 

значущих з теоретичної або практичної точок зору властивості, особливості або 

сторони правоутворення (функціональні, порівняльні, гносеологічні тощо). А також 

у працях, розміщених у періодичних виданнях [25; 297; 652; 656] та в іншій 

навчально-методичній літературі (методичних посібниках, практикумах тощо) [692; 

694; 686]. На наш погляд, така багатоаспектність наукового дослідження і розуміння 

правоутворення є цілком закономірною та пояснюється: 

 по-перше, самостійністю правоутворення в системі об’єктів наукового 

пізнання; 

 по-друге, динамікою розвитку правоутворення як правового явища та як 

об’єкта наукового пізнання, що потребує апробації та певного переосмислення;  

 по-третє, пізнавальним потенціалом наукових досліджень правоутворення 

та широким спектром авторських підходів до пізнання правоутворення як 

важливого елементу в системі професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері 

права, а також значенням для формування професійної свідомості майбутніх 
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правників, у тому числі й щодо проблем походження права, його динаміки, 

виявлення закономірностей розвитку. 

Окрім того, зауважимо, що в цей період наукові дослідження правоутворення 

структуруються й на такі, що вивчають: а) теоретико-правові аспекти 

правоутворення [131; 796; 632], яких в кількісному плані значно більше; 

б) прикладні аспекти, зумовлені елементами юридичної практики, яка найбільш 

виражена в межах правотворчості як елемент (стадія, етап) правоутворення  [68; 

352; 485; 507; 767; 299]. Така особливість наукового пізнання правоутворення 

засвідчує поєднання у досліджуваному нами явищі як теоретико-правових, так і 

прикладних аспектів, які пов’язані між собою та забезпечують усесторонність 

наукового пошуку. На наш погляд, специфікою переважної більшості сучасних 

наукових досліджень проблем правоутворення є їх досить різновекторний характер. 

Неузгодженість теоретичних і прикладних досліджень правоутворення призвело до 

розпорошеності й неузгодженості теоретичних та прикладних уявлень про 

правоутворення. Окрім того, у вищеаналізованих наукових працях не досить чітко 

визначено аспекти взаємозалежності рівня розвитку суспільних відносин та їх 

впливу на правоутворення, а також між критеріями досконалості процесу 

правотворчості та якістю нормативно-правових актів держави. Однак можна 

зробити висновок, що феномен правоутворення визначають вчені переважно як 

соціальне правове явище, природою якого є суспільні відносини, а проблематика 

правоутворення характеризується широким спектром дослідження та є аспектом 

предмета теорії права, теорії джерел (форм) права, інституту правового 

регулювання, правотворчості, методології та філософії права. 

На нашу думку, особливості цього етапу розвитку уявлень про правоутворення 

можна узагальнити в межах таких положень. 

1. У цей період пізнання правоутворення набуває науково-юридичного 

характеру. Здебільшого в працях учених-правознавців правоутворення 

проаналізовано з точки зору його соціального походження, обґрунтовано його 

загальні характеристики та правові властивості, з’ясовано закономірності його 

зародження, становлення, розвитку, функціонування та вдосконалення. 
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2. Наукові дослідження правоутворення здійснюють переважно 

представники теоретико-історичних юридичних наук, що свідчить про переваги 

історико-правових і теоретико-правових аспектів правоутворення, які встановлюють 

основні властивості досліджуваного нами явища, універсальність утворення права 

незалежно від видів або сфер суспільних відносин. Результати таких досліджень 

стосуються передусім загальних закономірностей виникнення, функціонування та 

вдосконалення права, які набирають узагальнюючого системоутворюючого 

значення щодо розвитку галузевих і спеціально-юридичних наук, а також юридичної 

науки в цілому. 

3. Правоутворення в цей період набуває статусу самостійного об’єкта 

наукового дослідження, оскільки визначається як наукознавче правове явище, що 

має складний багатоаспектний характер та може бути вивчене за допомогою 

різноманітних методологічних підходів і методів наукового пізнання. 

Правоутворення виокремлюється як самостійне явище і в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки на підставі встановлених його ознак, 

отримує уточнене визначення, що дає змогу відмежувати його від інших суміжних 

понять і категорій юриспруденції, таких як: правотворчість, законотворчість, 

нормотворчість тощо. 

4. Наукові дослідження правоутворення в цей період структуруються на 

окремі напрями, що зумовлюється складністю правоутворення, його 

багатоаспектністю і динамікою розвитку. Умовно наукові дослідження цього 

періоду можна структурувати за критеріями: виду юридичних наук (історико-

правові та загальнотеоретичні дослідження); форми вираження результатів 

наукового дослідження (дисертаційні та монографічні роботи; статті у періодичних 

виданнях; матеріал, висвітлений у навчально-методичній літературі); призначення 

наукового дослідження (теоретико-правові та прикладні дослідження); особливостей 

територіального виявлення правоутворення (дослідження проблем утворення 

національного і міжнародного права).   

5. Результати наукового пізнання правоутвореня цього періоду визначають 

стан його наукової розробки, характеризують переваги та недоліки наукових 
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досліджень правоутворення, розкривають наукознавчі потреби і тенденції розвитку 

наукових досліджень правоутворення, а також потреби правової практики, що 

вимагають наукового вирішення. 

З огляду на зазначене можна зробити висновок, що історія становлення 

поглядів на проблему правоутворення має тривалий характер, її відображено у 

формах різноманітних авторських поглядів та ідей, у яких обґрунтовано суб’єктивне 

розуміння правоутворення, проте єдиної концептуальної основи щодо 

характеристики правоутворення створено не було.  

Враховуючи здійснений нами науковий аналіз історії зародження, становлення 

та розвитку наукового дослідження правоутворення, відзначаючи його складність і 

тривалість, наявність широкого кола мислителів, філософів, державних діячів, 

погляди яких стосуються тих або інших аспектів правоутворення, філософських і 

наукових праць, зауважимо, що в сучасній юридичній науці правоутворення 

характеризується відповідним станом наукового дослідження, що визначає його як 

наукознавче явище. Стан наукового пізнання правоутворення можна 

охарактеризувати такими положеннями. 

1. Сучасний стан наукового дослідження правоутворення характеризується 

як сукупність поглядів мислителів, філософів, державних діячів та науковців-

правників, які визначають правоутворення як явище світоглядного, історико-

соціологічного та науково-правового плану. Відповідно, результати такого 

дослідження мають трирівневий характер, визначають правоутворення з точки зору 

його: 

 світоглядного прояву як явища, що формує відповідне уявлення у 

свідомості людини;  

 історико-соціологічного прояву як явища, що зумовлене історичним 

рівнем розвитку суспільства, його культури та втілюється в життєдіяльність соціуму 

з метою досягнення відповідного ступеня впорядкованості суспільних відносин; 

 науково-правового прояву, що розкриває правоутворення як явище 

наукознавчого характеру, яке може бути дослідженим з точки зору правових 
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закономірностей його зародження, виникнення, становлення, розвитку і 

функціонування.  

2. В юридичній науці правоутворення виокремлюється як самостійний об’єкт 

наукового пізнання, що характеризується наявністю загального вчення про 

правоутворення як явище правової реальності; це явище визначене як самостійне 

юридичне поняття в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

наділене власними ознаками та їх доктринальним баченням, що відмежовує його від 

інших понять юриспруденції.  

3. В юридичній науці обґрунтовано окремі напрями наукового пошуку 

правоутворення, які за основу беруть той чи інший його аспект чи їх поєднання. 

Водночас особливістю переважної більшості вищезазначений сучасних наукових 

досліджень проблем правоутворення є те, що вони мають досить різновекторний, 

подекуди суперечливий характер; теоретичні та прикладні дослідження 

правоутворення не пов’язані між собою, що призводить до їх розпорошеності та 

неузгодженості. Окрім того, у наукових роботах не досить чітко визначено аспекти 

взаємозалежності рівня розвитку суспільних відносин та їх впливу на 

правоутворення, а також не проводиться розмежування між критеріями 

досконалості процесу правотворчості та якістю нормативно-правових актів держави. 

4. У сучасних умовах значна кількість наукових робіт, присвячених 

проблематиці правоутворення, має застарілий, подекуди ідеологічно заангажований 

характер, їх зміст не відповідає існуючим тенденціям розвитку правоутворення. 

Вони достатньою мірою відображають проблематику правоутворення в контексті 

сучасних проблем розбудови державності й правової системи України. Для сучасної 

вітчизняної юридичної науки важливою є активізація наукових досліджень 

теоретико-правових аспектів правоутворення, переосмислення наукових здобутків 

минулого з огляду на наявні процеси розвитку суспільства, трансформації ролі 

держави у правоутворенні, посилення ролі громадянського суспільства в 

правоутворенні тощо.  

5. Сучасний стан наукової розробки правоутворення актуалізує питання 

концептуалізації наукового пізнання правоутворення, що має стати 
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загальнотеоретичним фундаментом для вдосконалення процесу творення права, 

оновлення законодавчої бази України, забезпечення ефективності правового 

регулювання суспільних відносин. Це, на нашу думку, сприятиме обґрунтуванню 

єдиної концепції реформування правотворчої діяльності уповноважених суб’єктів 

та, як результат, вдосконаленню законодавчої бази України. 

Нині в Україні процес правоутворення відбувається в надзвичайно складних 

умовах. У суспільстві проходять трансформаційні процеси, які на фоні низької 

правової культури суспільства призводять до зниження рівня законності й 

правопорядку. Все це відбувається за умови поглиблення кризових явищ в 

економічній, фінансовій та бюджетній сферах. Для зміцнення стабільності чинного 

законодавства можна і навіть варто зміцнювати нормативно-правову регламентацію 

тих чи інших суспільних відносин, що зумовлюється процесом правоутворення та 

зумовлює в подальшому покращення якості нормативно-правової бази. Однак 

юридичні документи мають формуватися із врахуванням перспектив розвитку 

відповідних суспільних відносин. Складність і багатоаспектність правоутворення, 

його соціальна зумовленість, що визначає змінний характер правоутворення, історія 

становлення та стан його наукового пізнання засвідчують наявність потужного 

наукознавчого потенціалу теоретико-правових аспектів правоутворення. Тому 

спробуємо охарактеризувати наукознавчі перспективи дослідження теоретико-

правових аспектів правоутворення. На нашу думку, вони пов’язуються з такими 

напрямами: 

1. Становлення правоутворення в Україні відбувається в умовах 

розпорошеності наукових концепцій правотворення, що зумовлюється відсутністю 

належної наукової уваги до проблем сутності й значення вказаного явища; 

застарілістю наявної історіографічної бази наукового дослідження; певною 

ідеологічною заангажованістю, дефіцитом сучасних підходів до розуміння 

правоутворення, що відображало б його особливість у сучасному суспільстві. Окрім 

того, спостерігається значна інтенсифікація процесу правоутворення, результатом 

чого є збільшення обсягу правотворчої діяльності, значне розширення кількості 

правотворчих актів на фоні зниження якості правових норм та низької ефективності 
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правового регулювання. За таких умов особливо актуалізуються наукові 

дослідження національних засад правоутворення, що визначатимуть у подальшому 

закономірності сучасного розвитку права, впливатимуть на визначення стратегії 

розвитку вітчизняного законодавства. 

2. Вкрай важливим є вдосконалення методологічного забезпечення наукового 

пізнання правоутворення з метою подолання розпорошеності наукових досліджень, 

забезпечення їх методологічної єдності та узгодженості. Наукові дослідження 

правоутворення мають засновуватись не на пізнанні тих або інших аспектів 

правоутворення, а базуватись на конкретному методологічному підході або 

декількох поєднаних методологічних підходах, доцільність використання яких має 

бути обґрунтована, а результатом стане методологічно цілісне та узгоджене вчення 

про досліджуване явище. Окрім того, актуальним є визначення особливостей 

сучасної типології правового пізнання правоутворення, що дасть змогу встановити 

переваги і недоліки основних типів правопізнання та їх функціональні можливості 

щодо вивчення теоретико-правових аспектів правоутворення, тим самим 

забезпечивши встановлення пізнавальної основи правоутворення як правового 

явища.  

3. Найбільш дискусійними в юридичній науці є проблеми понятійного 

визначення правоутворення, забезпечення його уніфікованого розуміння, що має 

бути засноване на виокремлених, обґрунтованих та проаналізованих ознаках 

правоутворення як самостійного правового явища. Дослідження цих питань стане 

основою для характеристики місця правоутворення в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, удосконалення його визначення, 

характеристики факторів правоутворення, здійснення їх класифікації, з’ясування 

ролі та значення правоутворення, характеристики його процесуальних аспектів. 

Вивчення цього комплексу питань сприятиме формуванню цілісного 

концептуального наукового підходу до розуміння правоутворення як складного 

багатоаспектного явища правової реальності. 

4. Малодослідженими та такими, що потребують ґрунтовної наукової 

розробки, є проблеми утворення національного та міжнародного права. Особливо це 
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актуалізується на фоні інтеграційного розвитку України, що націлений на 

активізацію участі нашої держави у міжнародній співпраці у міжнародних 

(міждержавних) об’єднаннях, що своєю чергою передбачає гармонізацію 

законодавчої бази України з міжнародним правом та законодавствами зарубіжних 

держав. У науковому аспекті малодослідженими та такими, що потребують 

подальшої наукової розробки, є теоретико-правові аспекти утворення національного 

та міжнародного права. Подальший розвиток теоретичних наукових досліджень 

правоутворення має відбуватися у відповідності до тенденцій міжнародної 

інтеграції України, що дасть змогу оперативно реагувати на інтеграційні пріоритети 

розвитку України, забезпечити механізм поєднання процесу утворення права 

національного та міжнародного рівнів, забезпечення їх узгодженості на 

доктринальному рівні. 

5. У науковому аспекті принциповим є переосмислення ролі держави та 

громадянського суспільства у правоутворенні. Зокрема, ключовими питаннями, на 

нашу думку, є: характер впливу держави та громадянського суспільства на 

правоутворення; аспекти співвідношення і взаємодії держави та громадянського 

суспільства у правоутворенні; зміст та співвідношення факторів публічного і 

приватного характеру, що впливають на правоутворення. У контексті 

правотворчості як елементу правоутворення важливими питаннями є 

співвідношення правотворчості держави та суб’єктів громадянського суспільства, 

зміст і значення правотворчої діяльності народу на національному та міжнародному 

рівнях; узгодженість і збалансованість правотворчої діяльності народу та інших 

суб’єктів правотворчості тощо. 

6. Потребують наукової розробки проблеми стану і перспектив розвитку 

правоутворення в сучасних умовах розбудови правової системи в контексті 

забезпечення об’єктивності процесу утворення права, досягнення збалансованості 

творення права національного та міжнародного рівнів, сприяння ефективності 

правового регулювання, здійснення суспільно-політичних реформ, забезпечення 

відповідності рівня розвитку суспільних відносин рівню розвитку права.  
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На завершення цього підрозділу слід наголосити, що в сучасних умовах 

демократизації суспільного устрою України, розбудови її державності, правової 

системи, громадянського суспільства питання правоутворення об’єктивно містяться 

в центрі уваги наукової громадськості. Проте аналіз історіографії наукового 

дослідження правоутворення та стану його наукової розробки доводить, що 

принциповим є переосмислення теоретико-методологічних засад правоутворення, 

що має здійснюватись відповідно до конкретного методологічного підходу або 

поєднання таких підходів та має забезпечувати концептуалізацію наукового 

розуміння предмета цього дисертаційного дослідження. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Історію формування уявлень про правоутворення періодизовано в межах 

трьох періодів: 1) панування філософського розуміння утворення права (XI – IX ст. 

до н.е. – кін. ХVІІІ ст. н.е.); 2) панування історико-соціологічного розуміння 

правоутворення (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.); 3) панування наукового правового 

розуміння правоутворення як наукознавчого явища (сер. ХХ ст. – триває донині), що 

має складний багатоаспектний характер та може бути вивчене за допомогою 

різноманітних методологічних підходів і методів наукового пізнання юридичної 

науки. 

2. Стан наукового пізнання правоутворення характеризується як сукупність 

поглядів мислителів, філософів, державних діячів та науковців-правників, які 

визначають правоутворення з точки зору його: 1) світоглядного сприйняття як 

явища, що є елементом соціальної 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, що зумовлене історичним рівнем розвитку суспільства, його культури, 

втілюється в життєдіяльність соціуму з метою досягнення відповідного рівня 

впорядкованості суспільних відносин та формує уявлення про нього як про таке, що 
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існує об’єктивно, історично зумовлене соціальне явище, що є елементом культури 

суспільства; 3) науково-правового сприйняття як явища наукознавчого характеру, 

яке формує уявлення про нього як про правовий феномен, що охарактеризований з 

точки зору правових закономірностей його зародження, виникнення, становлення, 

розвитку і функціонування.  

3. Сучасний стан наукової розробки правоутворення актуалізує питання 

концептуалізації наукового пізнання правоутворення, що 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. 

4. Перспективами наукового дослідження теоретико-методологічних засад 

правоутворення є: вивчення національних засад правоутворення, що визначатимуть 

у подальшому закономірності сучасного розвитку права, впливатимуть на 

формування стратегії розвитку вітчизняного законодавства; вдосконалення 

методологічного забезпечення наукового пізнання правоутворення з метою 

подолання розпорошеності наукових досліджень, забезпечення їх методологічної 

єдності та узгодженості; категоріальне визначення правоутворення, забезпечення 

його уніфікованого розуміння, що має бути засноване на виокремлених ознаках 

правоутворення як самостійного правового явища, що стане основою для 

характеристики місця правоутворення в системі понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, визначення та аналізу факторів правоутворення, здійснення їх 

класифікації, з’ясування ролі та значення правоутворення, характеристики його 

процесуальних аспектів; дослідження проблем утворення національного та 

міжнародного права; переосмислення ролі держави та громадянського суспільства в 

правоутворенні; вивчення стану та перспектив розвитку правоутворення в сучасних 

умовах розбудови правової системи в контексті забезпечення об’єктивності процесу 

утворення права, досягнення збалансованості творення права національного та 

міжнародного рівнів тощо. 
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       РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОУТВОРЕННЯ 

 

 

2.2 Правоутворення в аспекті сучасних типів правопізнання 

 

Правоутворення – це насамперед явище правового плану, що функціонує в 

межах системи правових явищ та націлене на зміну правової реальності. Тому 

цілком справедливо зазначити, що пізнання правоутворення безпосередньо залежить 

від типології правопізнання, оскільки від того, як ми розумітимемо право, 

залежатиме і розуміння та подальше пізнання відповідних правових явищ, у тому 

числі й правоутворення. Насамперед правопізнання не слід ототожнювати із 

праворозумінням. Ці поняття пов’язані між собою, однак, є відмінними. В 

юридичній літературі тип праворозуміння визначається як наукова категорія, що 

відображає узагальнений процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності 

людини, що містить пізнання права, його оцінку та ставлення до нього як до 

цілісного соціального явища [17, с. 13-14]; зумовлений світоглядною позицією 

суб’єкта образ права, що відображає найбільш суттєві, відповідно до цієї позиції, 

ознаки права [330]; узагальнений процес і результат розумової діяльності людини, 

спрямованої на пізнання права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як до 

цілісного соціального явища [80, с. 11-12] тощо. Тобто в основу визначення типу 

праворозуміння вчені закладають ідею узагальненого уявлення про процес пізнання 

і результат розуміння права.  Водночас тип правопізнання характеризується як 

система взаємопов’язаних засобів вивчення права [640]; частина правової ідеології, 

на якій засноване наукове дослідження права [16, с. 32-34]; філософсько-юридичні 

концепції, що містять вихідні світоглядні принципи пояснення права як цілісного 

соціального явища [631]; система традиційних напрямів пізнання права [200, с. 23]; 

фундаментальні напрями пізнання права, сукупність доктрин, заснованих на 

накопичених правокультурних цінностях [344, c. 18]. Враховуючи зазначене нами 
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доктринальне розмежування понять «тип праворозуміння» та «тип правопізнання», 

приходимо до висновку, що вони пов’язані між собою, оскільки стосуються явища 

права, визначають методологічну основу його пізнання та відображають 

методологічну стратегію вивчення правових явищ. Поняття «тип праворозуміння» є 

узагальненою концепцією, що акумулює в собі типові ознаки усвідомлення права, 

його вивчення та обґрунтування його універсальної характеристики на основі 

досліджених властивостей права. Водночас поняття «правопізнання» порівняно із 

поняттям «праворозуміння» є ширшим, оскільки включає в себе концепції, доктрини 

і школи праворозуміння, на основі яких формується стратегія і тактика наукового 

дослідження, здійснюється процес наукового пізнання, визначаються мета і 

завдання наукової діяльності.  

Враховуючи стан наукового пізнання правоутворення та історію його 

становлення, можемо відзначити, що методологічною основою ґенези 

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. Типологія правопізнання заснована на концепціях, доктринах і школах 

праворозуміння й на сьогодні є методологічною основою наукового дослідження 

будь-яких правових явищ і процесів, відображаючи спільні ознаки, ідеї та 

положення, які стосуються процесу пізнання та результату розуміння права. Саме 

типологія правопізнання становитиме основу подальшого наукового дослідження, 

давши змогу визначити ключовий методологічний підхід у розумінні та науковому 

осмисленні правоутворення. У цьому плані варто погодитися з думкою 

Т. А. Занфірової, що правопізнання є ключовим аспектом усієї проблематики 

сучасної теорії права [275]. Своєю чергою Л. О. Мурашко зазначає, що звертаючись 

до аналізу будь-якого питання правової сфери, будь-якого аспекту юридичної 

діяльності, дослідник завжди виходить з певної сукупності поглядів на право, що і 

дає змогу синтезувати знання, систематизувати висновки, дотримуватися 

послідовності й цілісності дослідження. Фактично, аналізуючи сучасні підходи до 

правопізнання, можна зробити висновок про те, що з конкретним типом 



 99 

правопізнання, на якому базується конкретне наукове дослідження у сфері права, 

нерозривно пов’язані певний підхід у методології та повнота його використання 

[464, с. 28]. Отже, положення та ідеї типу правопізнання матимуть основоположний 

характер у процесі здійснення наукового дослідження, забезпечивши цілісність і 

об’єктивність наукового пізнання правового явища, систематизацію та 

обґрунтування висновків, достовірність отриманих результатів, їх заснованість на 

єдиних науково обґрунтованих положеннях розуміння і пізнання права, вироблення 

і обґрунтування єдиного методологічного підходу до вивчення досліджуваного 

правового явища. 

З іншого боку, слід зазначити, що положення та ідеї типів правопізнання 

складають не лише основу розуміння утворення права, а й основу практики його 

пізнання і формування. Це пояснюється тим, що такі положення й ідеї визначають 

зміст правової доктрини, яка кладе в основу подальшого вивчення і творення права. 

Вказану думку підтверджують і погляди вчених про те, що є всі підстави 

стверджувати, що і в сучасних умовах правотворчість здійснюється в дусі основних 

положень юридичної доктрини, яка своєю чергою заснована на домінуючих типах 

розуміння права [482, с. 444]. Водночас положення й ідеї типів праворозуміння 

впливають і на інститут правозастосування (особливо на міжнародному рівні), яке 

використовує їх як важливе джерело знань про права [193, с. 67-69]. Крім того, 

правова доктрина через догму права здійснює потужний вплив на правосвідомість 

законодавця і суб’єкта правозастосування, впливаючи таким чином на правову 

якість прийнятих ними рішень [392, с. 36]. 

Отож основою наукового дослідження правоутворення, його доктринального 

розуміння та усвідомлення практики здійснення є відповідні положення та ідеї типів 

правопізнання, які визначають правоутворення як явище правового та 

наукознавчого плану. 

В юридичній літературі проблематика типів правопізнання пов’язується з 

типами праворозуміння. На переконання В. С. Нерсесянца, класифікація типів 

праворозуміння передбачає орієнтацію на предмет дослідження. Аналізуючи 

особливість предмета філософії права як самостійної науки, що обґрунтовує вчений, 
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він приходить до висновку, що предметом філософії права є право як сутність і 

право як явище в їх співвідношенні [481, с. 341]. Як наслідок, вчений виокремлює 

легістський, природно-правовий та лібертарно-юридичний типи праворозуміння. У 

подальшому В. С. Нерсесянц обґрунтовує лібертарно-юридичну концепцію права, в 

основу якої покладено ідею його розуміння як засобу закріплення свободи 

особистості, яка береться за основу його подальшого вивчення [481, с. 342]. 

О. Е. Лейст виокремлює такі типи праворозуміння, як нормативний, соціологічний і 

природно-правовий [398, с. 3]. Зі свого боку Н. В. Варламова на підставі 

узагальнення існуючих типів праворозуміння здійснює їх уніфікацію та структурує 

їх на два базові типи: позитивістський і непозитивістський, до яких тяжіють усі 

відомі концепції права [64, с. 69]. В. В. Лапаєва виокремлює такі напрями 

дослідження права, засновуючи їх на типах праворозуміння, як позитивістський, що 

включає в себе легістський, соціологічний і психологічний підходи та метафізичний, 

який охоплює природно-правовий і лібертарно-юридичний підходи [392, с. 38-39]. 

Доктринальна неоднозначність типологізації підходів до правопізнання зумовлена 

історією становлення уявлень про право та складністю самого явища права, в тому 

числі й такого аспекту права, як його утворення. В решті-решт ми можемо говорити 

про наявність найбільш класичних підходів до правопізнання, заснованих на типах 

праворозуміння, до яких належать природно-правовий, позитивістський, 

психологічний, соціологічний підходи. У межах положень зазначених підходів 

спробуємо в подальшому визначити закономірності наукового пізнання 

правоутворення. Тому в межах цього підрозділу дисертації вважаємо за доцільне: 

1) узагальнити методологічний потенціал підходів до правопізнання для 

здійснення наукового дослідження правових явищ і процесів; 

2) встановити особливості наукового пізнання правоутворення в частині 

використання положень типів правопізнання як основи розуміння права та правових 

явищ і процесів; 

3) визначити переваги типів правопізнання для подальшого пізнання 

правоутворення як самостійного правового явища. 
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Загальновизнаним типом правопізнання в юридичній науці є природно-

правовий тип (юснатуралізм), який в основу розуміння та пізнання права закладає 

ідею всеосяжної свободи, яка забезпечує можливість реалізації інтересів індивідів, 

визначає зміст і характер можливої поведінки суб’єктів і водночас окреслює межі 

поведінки, визначені межами свободи інших осіб. Такий підхід заснований на ідеї 

свободи як природного засобу саморегулювання суспільних відносин, результатом 

поширення якого є забезпечення рівності та справедливості в суспільстві. Держава, 

своєю чергою, може визначати межі такої свободи шляхом встановлення заборон і 

обов’язків, однак механізм правового регулювання матиме природний характер та 

буде заснований на ідеях розмежування сфер свободи різних суб’єктів, у межах якої 

і відбувається їх життєдіяльність і взаємодія. Окрім того, в основу природно-

правового підходу закладено ідею всеосяжності розуму, який становить основу 

життєдіяльності людини, в тому числі й у частині формування, усвідомлення права, 

а також керування поведінкою на основі розумового пізнання права. Сама ідея 

природного права зароджується в період Античності та засновується на засадах 

космологізму, згідно з якою «божественний Розум» управляє Космосом і всім родом 

людським, але водночас і перебуває іманентно в людському розумі, будучи 

потенційно доступним кожній особі [676, с. 118]. Розум становить основу 

управління в суспільстві, забезпечуючи ідеальний порядок у суспільстві, а 

порушення розумних засад управління призводить до хаосу. Це зумовлено ідеєю 

про божественно-космічне походження існуючого світопорядку і у міру 

раціоналізації міфів складалося уявлення про етичний, морально-правовий порядок 

у людських відносинах, що є вираженням розумності та справедливості космічного 

порядку. Саме утворення права зумовлюватиметься, з одного боку, самими 

властивостями права як такого, що має розумні начала, є засобом впливу на 

поведінку людей, а з іншого – визначатиметься властивостями свободи людини, що 

здатна забезпечити гармонію у взаємовідносинах між суб’єктами права, тим самим 

досягаючи стану справедливості. Його сутність полягатиме у здатності визначати 

межі свободи людини, впливати на зміст взаємовідносин між суб’єктами. Так, 

Аристотель трактував право як політичну справедливість, що має місце між людьми, 
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які належать одному спілкуванню, при тому між людьми вільними і рівними [21, 

с. 408]. Відповідно до засад природно-правового підходу явище правоутворення є 

особливим феноменом, який визначає природний характер походження права, його 

зміни та скасування. Походження права від природи людини свідчить про вічність і 

незмінність права, його джерела, що зумовлює його утворення як закономірний 

об’єктивний процес. Трансформуючи зазначені положення юснатуралізму можемо 

прийти до висновку про те, що явище правоутворення за своєю природою є таким, 

що походить від природи людини, нею визначається і зумовлюється, змістом його є  

формування природного права, його вираження у відповідних нормах та поширення 

на поведінку людини і суспільства. І в основі явища правоутворення знаходиться 

розум.  

Концепція юснатуралізму заснована також на ідеях добра і справедливості, які 

становлять основу співжиття. Вони визначають будь-які явища і процеси, в тому 

числі й правоутворення як явище соціально-правового плану. У такому розумінні 

правоутворення є особливим явищем, що зумовлюється відповідними положеннями 

добра і справедливості, які сформовані в соціальному середовищі та є 

загальноприйнятними серед людей. Тому і саме правоутворення забезпечує, з 

одного боку, відображення засад добра у змісті правових норм, надання нормам 

моралі правового значення, а з іншого – формування правових норм таким чином, 

щоб протидіяти злу. Так само слід відзначити, що засади добра і справедливості 

розглядаються як вихідні фактори, які зумовлюють виникнення, розвиток, зміну 

норм права та їх скасування. 

Важливим елементом природно-правової концепції є релігійний аспект, який 

визначає особливості виникнення, розвитку та функціонування права не лише як 

явища соціально-правового плану, а й як явища божественного. Релігійний аспект 

права зумовлений властивістю кожного Божого творіння мати і керуватися своїм 

власним правом, яке має божественне походження [432, с. 45-48]. Оскільки право 

походить від Всевишнього, воно забезпечується авторитетом Всевишнього, 

потребами відповідності поведінки людини божественним ідеалам, гарантується 

можливістю настання божої кари [427, с. 256]. З огляду на це, релігійний аспект 
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природно-правового підходу свідчить про необхідність врахування під час 

дослідження правоутворення елементу походження та утворення права як такого, на 

який впливає релігійний компонент, що визначатиме зміст права та потенційно 

зумовлюватиме його подальше сприйняття чи заперечення суспільством. 

Значний внесок у розвиток теологічного тлумачення античної концепції 

природного права вніс Фома Аквінський. У цілому більшість ідей природно-

правового вчення було введено в русло християнської традиції. У своїх поглядах 

мислитель доводив, що дохристиянська філософія, яка засновувалась на розумних 

началах, визначалась такою, що відповідала божественному закону [121, с. 61], і як 

наслідок розуміння права Ф. Аквінський пов’язував з його походженням, воно 

виникає на засадах справедливості як основи побудови суспільства рівноправних 

людей. Наслідком утворення такого права є загальне благо [481, с. 543]. В такому 

контексті можемо говорити про те, що природно-правове розуміння права в 

контексті правоутворення як об’єкта пізнання передбачає врахування релігії або як 

особливого фактору утворення права, що становить відповідний статус 

(обов’язковий або факультативний) в умовах утворення права, або як процесу 

реалізації (розширення, конкретизації) релігійних положень, які є панівними в 

суспільстві.  

Правоутворення в межах юснатуралізму як методологічного напряму наукового 

пізнання може бути проаналізоване і в контексті теорії прав людини, де права 

людини є фактором утворення права та об’єкта, який вимагає належного правового 

закріплення, гарантування, охорони та захисту. Фактично у середньовічних 

концепціях природного права поєднуються ідеї розуміння права як такого, що 

засноване на ідеях природних і невідчужуваних прав людини, зумовлених її  

богоподібною природою, яка постає в цих концепція як творіння Бога, закінчена, 

нерухомо застигла програма буття особи [542, с. 83]. У контексті прав і свобод 

людини як одного з фундаментальних положень концепції юснатуралізму 

відбувається і утворення права. Слід погодитись із думкою вчених, що ідеї прав та 

свобод людини проходять через свідомість та волю законодавця, націлені на 

наповнення юридичної форми правовим змістом. Природне право, проходячи через 
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специфічні умови життя суспільства, перетворюється на право як міру буття 

внутрішньої та зовнішньо реалізованої свободи. А потім, проходячи через інститут 

правотворчої діяльності, відображається у юридичних законах [545, с. 163]. Отож 

юснатуралістині ідеї про права і свободи людини в аспекті правоутворення 

відіграють роль фактору правоутворення, ціннісних орієнтирів формування права; 

мети правоутворення як засобу забезпечення та гарантування прав і свобод людини. 

Концепція юснатуралізму з часом змінюється і її фундаментальні засади 

рівності, справедливості, моральності права розширюються і переосмислюються. У 

результаті в період Нового часу на базі вихідних засад природно-правового 

розуміння права формуються та отримують поширення концепції гуманістичного 

напряму, в яких право розглядається як таке, що походить з природи людини та 

виявляється, закріплюється і реалізується на засадах розумової діяльності. Одним із 

перших яскравих представників цього напряму був Г. Гроцій, який виводив 

природне право з природи людини [117, с. 48]. Мислитель визначав природне право 

як припис здорового глузду. Ці ідеї Г. Гроція поклали початок гуманістичному 

напряму в межах природно-правового вчення. Ґрунтовно переосмислили та 

збагатили ідеї юснатуралізму І. Кант і Г. Гегель, які проблематику юснатуралізму 

розглядали в контексті духовно осягнутого буття, протиставляючи йому аспекти 

природного закону. Тим самим філософи впровадили моральний аспект як елемент 

духовного буття людини, заснованого на засадах природного права [110, с. 51-53]. 

Трансформуючи бачення права як складного морально-етичного явища на площину 

правоутворення, можемо вказати, що останнє може бути розглянуто як особливий 

процес встановлення закономірностей буття людини, виявлення моральних засад їх 

життєдіяльності та закріплення їх за допомогою правил поведінки, яким надається 

правовий характер і які змінюються під впливом трансформації духовного буття. У 

своїх поглядах І. Кант застосовує метафізичний підхід до вивчення права. Тому, 

здійснюючи пошук поняття права, філософ насамперед аналізує його походження, 

що пов’язується із людським розумом як єдиним джерелом права. Отже, і саме 

право є таким, що утворюється внаслідок раціонально-логічного процесу розумової 

діяльності [392, с. 67-69]. Г. Гегель у своїх вченнях пішов ще далі та довів, що право 
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має утворюватись таким чином, щоб у праві людина могла знайти свій розум. 

Людина має особливу потребу зрозуміти й осягнути думки, що лежать в основі 

права. Думка про право не є чимось таким, чим кожен володіє безпосередньо; лише 

правильне мислення є знання і пізнання предмета, і тому наше пізнання має бути 

науковим [93, с. 57-58]. За своєю сутністю право – це насамперед свобода. Свобода 

у вченні Гегеля постає як реалізація права в дійсності. Людина вільна не за своєю 

природою, а за духовною сутністю; вільна людина у Гегеля – це результат 

соціально-історичного розвитку, в ході якого людина створює свій світ свободи, 

права і держави і себе як вільну сутність [92, с. 72]. Концепція юснатуралізму як 

методологічна основа наукового дослідження правоутворення визначатиме 

досліджуване явище як таке, що має об’єктивний характер, зумовлене природою 

людини, де кожна людина стає правовою особистістю, яка реалізує свої потреби й 

інтереси у свободі вибору та діяльності у справедливих взаємовідносинах із іншими 

людьми.  

Природно-правовий підхід посідає центральне місце у методології дослідження 

будь-якого правового явища чи процесу, забезпечуючи єдині засади уявлення про 

досліджуване явище або процес, визначаючи напрями його пізнання. 

Правоутворення як об’єкт пізнання потребує врахування основних методологічних 

положень природно-правової концепції, до яких можна віднести такі: 

  правоутворення характеризується як виявлення живої природи, що 

відображає закони і закономірності живої природи, які мають бути поширені на всіх 

людей та є основою їх гармонійного співжиття. Тому правоутворення є об’єктивно 

зумовленим явищем, яке виявляє, акумулює та забезпечує втілення в життя 

суспільства законів природи; 

 з правоутворенням пов’язується особливий закономірний процес 

формування правил поведінки, які мають природно-правовий характер; 

 правоутворення є явищем, що визначає зв’язок між нормами моралі та 

нормами права, трансформуючи моральні засади співжиття у правові, здійснюючи 

їх визнання та санкціонування; 
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 правоутворення за своєю сутністю є соціально-природним явищем, не 

пов’язаним із спеціально-юридичним унормуванням життєдіяльності суспільства, 

водночас забезпечує поширеність на суспільні відносини природних правил 

співжиття.  

У наукознавчому плані переваги юснатуралістичного типу, який може бути 

закладено в основу наукового пізнання правоутворення, полягають насамперед у 

можливості визначити особливості утворення природного права та його закріплення 

у положеннях права позитивного, встановлення особливостей подальшого 

поширення правових вимог на життєдіяльність людей; визначити напрями пізнання 

правоутворення в межах природно-правової концепції та відокремити 

закономірності становлення розуміння правоутворення в контексті розвитку 

природно-правових теорій. 

Важливе методологічне значення в межах наукового дослідження правових 

явищ і процесів має позитивістський підхід до правопізнання, в межах якого 

виокремлюють два напрями: етатизм і нормативізм, які зумовлені різними 

пізнавальними підходами до аналізу права, відповідно і до аналізу правових явищ. 

Етатистський підхід безпосередньо заснований на ідеї походження права від 

держави, яка наділяє право відповідними властивостями. Така особливість 

розуміння права заснована на розумінні в тому числі й проблеми його утворення, що 

здійснюється державою або за участю держави, яка надає йому відповідних 

властивостей, здійснює охорону права, гарантує його дієвість та ефективність 

правового впливу. Етатистські правові вчення зароджуються у період Нового часу 

та найбільш комплексно подані в поглядах Т. Гоббса, який характеризував право як 

результат реалізації державою волі та сили у вигляді наказу суверена [98]. Інший 

представник правового етатизму – Дж. Остін звернув увагу на те, що право – це 

сукупність правил, які здійснюють управління поведінкою людини. І походять такі 

правила від держави, яка їх закріплює і охороняє. Водночас зміст права 

встановлюється розумною людиною, яка має владу над іншими людьми [510, 

с. 400]. Саме право відображено у формі команди, наказу, веління. Філософ 

визнавав наявність виключно позитивного права, тобто права, встановленого 
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політично пануючими суб’єктами, та яке існує завдяки його положенню в системі 

владних велінь [510, с. 401]. 

Доречно тут зазначити і про погляди Р. Ієрінга, який виокремлював розуміння 

права як результату боротьби різних інтересів у суспільстві. Як наслідок, 

формувалися норми позитивного права, тобто сукупність примусових норм, 

встановлених державою, що і вирішує, який з інтересів взяти під свій захист [285, 

с. 442]. У контексті наукового пізнання правоутворення ідеї етатистського 

розуміння права досить обмежені державно-владним розумінням права. 

Правоутворення – це явище складне, яке має багатоаспектний характер, і не варто 

ототожнювати утворення права виключно з державно-владною діяльністю, так само 

не варто поєднувати зміст і сутність утворення права з його офіційним творенням. 

Водночас раціональними виявляються ідеї щодо факторів правоутворення, важливої 

ролі життєдіяльності суспільства в утворенні права, впливу народу на процеси 

творення права тощо.  

У ХІХ столітті позитивістські погляди Т. Гоббса і Дж. Остіна отримують 

досить серйозну критику в контексті категоричності державно-владного елементу в 

питаннях утворення та функціонування права. В цей час актуальною постає 

проблема необхідності відійти від занадто категоричного та критично вразливого 

етатистського розуміння права суто як наказу суверена. Як наслідок, зароджується і 

розвивається нормативістська концепція, яка в основу заклала ідею нормативного 

начала права як засобу унормовування суспільних відносин. Г. Кельзен, як один із 

засновників нормативізму, трактував право як ієрархічно вибудувану систему норм, 

висхідну в кінцевому підсумку до так званої основної норми, яка є не позитивною, а 

виступає в реальності передумовою правопорядку [308, с. 264-269]. У такому 

контексті проблема правоутворення може бути ототожнена з проблемою 

нормоутворення, де утворюється основна норма, яка в подальшому визначатиме 

процес утворення інших норм права. З методологічної точки зору, такий 

нормативізм є досить вузьким підходом для розуміння правоутворення, що 

невиправдано ототожнює його з проблемою утворення норм як певних правил 

поведінки, оформлених за відповідними правилами юридико-технічної будови. Ще 
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одним представником нормативістського типу праворозуміння був 

Г. Ф. Шершеневич, який визначав право як запропоноване публічною владою 

загальнообов'язкове правило поведінки, забезпечене політико-владним примусом. За 

змістом право – це сукупність норм, а норма права – це вимога держави [764]. 

Позитивістський підхід до пізнання правоутворення, на нашу думку, має як 

переваги, так і недоліки. Серед переваг позитивістського підходу у пізнанні 

правоутворення є розуміння права як явища, що встановлено у реальному житті у 

вигляді загальнообов’язкових правил; ідея про те, що право створюється людьми і 

без них не існує, воно є історично змінним і походить від волі держави, існуючи у 

формі законодавства. Також цілком обґрунтованими є ідеї про те, що ніяких вічних 

законів над законами держави не існує, а право забезпечує відповідну поведінку 

людей. Його порушення тягне примусове виконання обов’язку. Своєю чергою поза 

увагою залишаються такі аспекти правоутворення, як ознаки та сутність 

правоутворення, тим самим невизначеним стають понятійні аспекти 

правоутворення, невизначеною залишається відповідь на питання щодо походження 

права, умов його зміни та скасування його положень. Правоутворення невиправдано 

буде ототожнено із правотворенням (нормотворенням), що значно звужує межі 

пізнання правоутворення, не розкриваючи аспекти самоутворення права, факторів, 

які впливають на його утворення, зміну або скасування. Перебільшеною є роль 

держави у правоутворенні, що не завжди є виключним і єдиним суб’єктом, від якого 

залежить зміст права, роль правоутворення визначається неоднозначно і однобічно в 

контексті ролі держави як суб’єкта публічного владарювання. Таке розуміння права 

та правових явищ фактично в подальшому позбавить об’єктивної характеристики 

ролі й цінності досліджуваного явища, невиправдано пов’яже його виключно із 

діяльністю держави та волею суверена.  

Важливе значення у пізнанні права відіграє соціологічна концепція, яка в 

основу пізнання права закладає ідею його відокремленості від держави та зв’язку із 

соціумом, в якому воно зароджується, формується, розвивається і функціонує. Біля 

витоків соціологічної концепції стоїть німецька історична школа права, 

представники якої робили акцент на тому, що право створюється не сваволею 
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законодавця, а поступово виростає з народних звичаїв, зумовлених так званим 

«народним духом». Історична школа заперечувала універсальний характер права, 

розглядаючи право як продукт еволюційного розвитку національної історії. 

Надаючи важливого значення вивченню історичної зумовленості звичаю як 

основного джерела права, історична школа зближалася з соціологічним підходом до 

права, оскільки розмежовувала  владно встановлене право і право, встановлене 

народом [118, с. 305]. У цілому можемо відзначити те, що перші уявлення про 

правоутворення як про особливе явище, пов’язане із самоутворенням права, тобто 

його формуванням під впливом об’єктивних факторів, незалежно від волі та 

волевиявлення суб’єктів, представники історичної школи права обґрунтовують в 

межах концепції закономірного розвитку людства (соціуму). Ця концепція 

утвердилася наприкінці XIX століття і її засновниками були представники 

історичної школи права, зокрема Ф. Савін’ї, Г. Пухта, К. Безелер [641, с. 323]. 

Водночас класичний соціологічний підхід до пізнання права в цілому відкидає ідеї 

«несвідомого», довільного характеру утворення та розвитку права. Зокрема Р. Ієринг 

заперечував можливість «несвідомого» розвитку права, визнавав лише «цільовий 

закон» як головний закон суспільного розвитку. І саме цей закон вчений 

характеризував як такий, що є визначальним правоутворюючим фактором, 

провідною правотворчою силою. Однак зміст цього закону мав усвідомити 

законотворець і в подальшому закласти в основу створення норм позитивного права, 

яке фактично було б заснованим на правотворчому факторі, відображало б 

об’єктивні потреби у правовому регулюванні [285]. 

Одним із засновників соціологічного праворозуміння є Є. Ерліх, який  розробив 

і обґрунтував концепцію «живого права» [780]. У поглядах Є. Ерліха акумульовано 

ідеї соціологічного типу правопізнання, де правом визначаються неписані норми 

законів, а ті норми, які реально діють у суспільстві, виражаються у 

взаємовідносинах між суб’єктами соціуму. Лише ті норми є правовими, які 

отримали реалізацію у правовідносинах або фактично склалися на практиці, норми, 

що довели свою регулятивну ефективність [811]. Відповідно і сам процес 

правоутворення є таким, що охоплює собою і питання реалізації права, його дії в 
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межах соціуму. В результаті Є. Ерліх приходить до висновку, що на той момент 

центр ваги розвитку права, як і в усі інші часи, знаходиться не в законодавстві, не в 

юриспруденції чи судочинстві, а в самому суспільстві [811], тобто ідеться суто про 

соціальну зумовленість утворення права. Водночас окремо слід зазначити про факт 

применшення ролі держави у питаннях утворення права, особливо, якщо ми ведемо 

мову про подальшу реалізацію права. 

На ідеях Є. Ерліха в подальшому було засновано концепції американської 

школи соціологічної юриспруденції, засновниками яких вважаються Р. Паунд. 

О. Холмс та ін. Продовжуючи ідеї Є. Ерліха, Р. Паунд вважає, що право формується 

у вигляді правопорядку, який  складається на основі судової практики. І саме судова 

практика є фактором утворення права та безпосередньо й утворює право, яке 

отримує реальний характер, реалізований шляхом здійснення юридичної практики 

[841, с. 697-711; 842, с. 45]. Зі свого боку О. Холмс визначав питання утворення 

права як суддівську діяльність щодо вибору пропонованих сторонами варіантів 

рішення по судовій справі. Результати судової практики і становлять реальне право, 

яке в подальшому орієнтує підприємців у їх поведінці, оскільки вони вже мають 

інформацію про можливі правові наслідки від конкретної їхньої поведінки [820].  

Соціологічний тип пізнання права в романо-германській правовій сім'ї має 

дещо іншу спрямованість, оскільки акцент у питанні утворення права робиться на 

соціальних факторах, які розвиваються таким чином, що в подальшому впливають 

на свідомість правотворця, який запускає офіційний процес творення права. 

Відповідно об'єктивною природою права є соціальні фактори, закономірності 

суспільного розвитку, саме право зумовлене соціальними потребами, а соціальна 

практика є джерелом права та подальшого його розвитку. Найбільш впливовий 

напрям соціологічного розуміння права в континентальній Європі є напрям, 

обґрунтований О. Контом і Е. Дюркгеймом, які витоки права пов’язують з потребою 

людей у соціальній солідарності. Ідеї соціальної солідарності, об’єднання людей та 

встановлення гармонійних взаємовідносин між ними становить основу утворення 

права та його функціонування. В іншому випадку право матиме дерегулюючий 

характер і мова про його утворення буде недоречною з огляду, що результати не 
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будуть визнаватись правом, оскільки вони деструктивно впливають на суспільство. 

Своєю чергою Л. Дюгі характеризував право як нормативну систему, зумовлену 

потребою в соціальній солідарності. Також філософ виступав проти традиційного 

індивідуалістичного права як суб'єктивного права особистості, заснованого на 

метафізичній концепції природних прав людини [187]. 

Російські представники соціологічної юриспруденції також зробили свій внесок 

у розвиток соціологічного типу правопізнання та характеристики явища 

правоутворення. На противагу зазначеним положенням, у цілому погоджуючись із 

Р. Ієрингом, М. М. Коркунов вважає, що право є продуктом життєдіяльності 

суспільства, ним зумовлюється та в межах суспільства функціонує [349, с. 159]. 

Подібну точку зору висловлювали і І. В. Михайловський, який вважає, що право є 

суспільним продуктом, що зумовлений розвитком суспільства, має різноманітні 

форми вираження. Мислитель у цілому був прихильником тієї точки зору, що 

кожний закон виникає лише виходячи з потреб самого життя [453, с. 302]. 

Вагомий внесок у розвиток соціологічного підходу до пізнання права зробив 

М. М. Ковалевський, який розглядав право як особливу форму досягнення 

суспільством солідарності [321, с. 88], в результаті чого прийшов до висновку, що 

утворення права є ефективним лише тоді, коли воно не перебуває під впливом 

суб’єктивних чинників. У такому разі право матиме соціальний характер, відповідно 

буде сприйняте суспільством та відповідатиме закономірностям його розвитку [321, 

с. 83]. За аналогією і Б. А. Кістяківський наголошував на тому, що процес утворення 

права є соціальним процесом, який містить елементи творчої офіційності лише на 

завершальних етапах [319, с. 208].  

Соціологічний підхід у контексті пізнання правоутворення має важливе 

значення з точки зору методології дослідження правоутворення, оскільки в основу 

його пізнання закладено ідею походження права та його втілення в життєдіяльність 

суспільства. Перевагами такого підходу для пізнання правоутворення є визнання 

права як явища, що має соціальне походження, потребує аналізу реального 

функціонування права та його впливу на поведінку людей, що становитиме основу 

для подальшого його удосконалення; висуває вимогу щодо врахування взаємодії 
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права з іншими засобами соціального регулювання; стосується особливої мети щодо 

ліквідації соціальних конфліктів і побудови цивілізованих відносин між людьми.  

Поряд із соціологічним типом пізнання права стоїть і психологічний тип, який в 

основу розуміння права закладає ідею відмежованості позитивного права, яке 

походить не від держави, а від права інтуїтивного (індивідуального), яке створює 

індивід у процесі життєдіяльності суспільства. Відповідно до психологічного типу 

право визначається як продукт функціонування психіки людини, яке походить від 

свідомості людини (правотворця), поширюється в подальшому через свідомість 

правокористувача та виявляється в його поведінці. Право трактується як сукупність 

психологічних обов’язків індивіда, які виникають внаслідок сприйняття індивідом 

належного та можливого. Положення психологічного типу дають можливість 

досліднику акцентувати наукове пізнання на проблематиці психологічних 

особливостей людини, які одночасно можуть бути і джерелом права, і фактором, що 

визначають його появу і розвиток, і сферою сприйняття людиною права, і сферою 

втілення його у поведінці суб’єкта права.  

Найбільш комплексно версію психологічного правопізнання представлено в 

працях Л. Й. Петражицького, який розглядав право як особливі психічні (емоційно-

інтелектуальні) переживання імперативно-атрибутивного характеру. Розкриваючи 

свої ідеї, філософ на прикладі права власності визначав походження права. Так, 

явище власності, як реальний феномен, наявне не десь у просторі у вигляді зв'язків 

між людьми і речами або між людьми, а в психіці власників та інших, яка приписує 

комусь право власності [521, с. 192]. Від особливостей психіки людини і походить 

право, в ній усвідомлюється та реалізується шляхом визначення відповідного 

варіанту поведінки суб’єкта права. Для вивчення права як явища психіки 

Л. Й. Петражицький розробив концепцію юридико-психологічного реалізму, 

засновану на методології досвідченого, емпірико-позитивістського виявлення та 

пізнання реальних правових і державних явищ у сфері людської психіки [481]. У 

контексті такого розуміння права вчений виокремлював офіційне право як 

імперативно-атрибутивні емоції, що мають підтримку з боку представників 
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державної влади та інтуїтивне право як імперативно-атрибутивні емоції, що не 

мають такої підтримки [521, с. 209-210]. 

У контексті пізнання теоретико-методологічних аспектів правоутворення 

психологічна концепція має як переваги, так і певні недоліки. Слід наголосити на 

тому, що дослідження зазначених аспектів правоутворення, засновуючись на 

положеннях психологічної концепції, дасть змогу акцентувати увагу на ролі й 

значенні людської психіки та свідомості у формуванні права як такого, що залежить 

від індивідуальних властивостей людини. Важливим також буде розмежування 

питань офіційного та інтуїтивного права в межах проблематики утворення права, що 

відобразить формальний характер права та реальний характер права, який 

усвідомлений і має відповідний рівень сприйняття з боку суб’єктів права. Можна 

встановити закономірності утворення права і його сприйняття залежно від людських 

здібностей до інтелектуальної та творчої діяльності. Водночас у пізнавальному 

плані положень психологічної концепції недостатньо для пізнання природи і 

походження права, форм вираження, формування права, без відповіді залишається 

питання юридичної техніки. Окрім того, сама концепція невиправдано розширює 

поняття права, оскільки правом вважалися будь-які емоційні переживання, пов’язані 

з уявленнями про права та обов’язки; а саме творення правових норм відбувається 

не шляхом узгодження емоцій учасників суспільних відносин, а кожним індивідом 

окремо; необґрунтовано інтуїтивному праву надається більше значення, ніж 

офіційному. 

Поширені та проаналізовані нами концепції правопізнання фактично 

розглядають право з позиції того або іншого аспекту, що не дозволяє отримати 

всесторонні та комплексні знання як про право, так і про правові явища, які 

досліджуються. Справедливим є висновок С. В. Бобровник, яка, досліджуючи 

проблематику конфлікту і компромісу у праві в контексті типів праворозуміння, 

вказує на те, що невизначеність поняття «право» сприяє створенню умов для 

поширення конфліктів у праві, а засоби їх упорядкування втрачають правове 

підґрунтя, що виключає можливість формування та застосування правового 

компромісу [48, с. 61-62]. Аналогічний висновок можна зробити і щодо наукового 
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дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення, що невизначеність 

поняття «право» призводить до неоднозначного розуміння «правоутворення» як 

правового явища, що веде до наукової дискусії та непослідовності формування 

права, його розвитку та вдосконалення. З огляду на це, на сьогодні в межах 

наукових досліджень важливим є винайдення та застосування інтегрованих підходів 

до розуміння права, які дадуть змогу взяти за основу і поєднати в собі ключові 

властивості досліджуваного явища, здійснити їх комплексний аналіз та сформувати 

єдині концептуальні підходи до характеристики досліджуваних явищ правової 

реальності. Слід погодитися з думкою В. І. Попова в тому, що багатоаспектний 

(інтегрований) підхід до розуміння права значно розширює методологічні межі 

вивчення правоутворення [545, с. 163]. Наразі в дослідженні правоутворення вкрай 

важливою є зміна парадигми у праворозумінні. Потрібне таке бачення права, для 

якого критерієм є благополуччя соціально-правового життя [758, с. 518]. Отже 

потрібен інтегрований підхід до праворозуміння, що засновується не на 

протипоставленні різноманітних концепцій права, а на їх інтеграції [757, с. 117-119], 

і як висновок вчений пропонує поєднати природно-правовий та позитивістський 

типи праворозуміння. Отже, саме інтегрований підхід здатен найбільш комплексно 

та всесторонньо дослідити правові явища, і це пояснюється особливостями самого 

права, яке, за словами вчених, є  складноорганізованим і багатофакторним об’єктом 

пізнання, що перебуває в стані динаміки і постійного обміну пізнавальними 

ракурсами й узагальненнями між різними правознавчими підходами [108, с. 143].  

В основі самої ідеї інтегрованого підходу закладено мету – виробити 

універсальний методологічний підхід до розуміння права та його подальшого 

пізнання, засновуючись на світоглядній цілісності та методологічній 

багатоаспектності наукового дослідження [43, с. 543]. Такий підхід виробляється 

індивідуально, залежить від об’єкта і предмета наукового пізнання. В юридичній 

літературі проблематика поширення інтегрованих підходів до дослідження правових 

явищ і процесів порушувалась неодноразово. Зокрема, обґрунтовувалась доцільність 

запровадження лібертарної концепції права [749, c. 11-12], яка в основу розуміння 

права закладає ідею свободи як об’єкта, змісту, критерію правового впливу та мети 
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функціонування права. О. Е. Лейст так само у своїх дослідженнях приходить до 

висновку про неоднозначність і плюралізм усіх наявних підходів до пізнання права. 

Виокремлюючи та аналізуючи існуючі концепції, вчений наголошує на тому, що 

вони є як правильними, так і заперечними одночасно, це зумовлено їх однобічністю 

та потребами у наявності єдиного універсального інтегрованого підходу, що 

охопить у собі природно-правовий, позитивістський, соціологічний типи [397, 

с. 275]. Л. А. Морозова ставить у залежність від наявності або відсутності 

демократичного чи класового суспільства відповідне наукове розуміння права, яке і 

буде в подальшому закладено в основу його пізнання та пізнання правових явищ 

[462, с. 175]. У контексті пізнання права було запропоновано та обґрунтовано 

переваги аксіологічного підходу до розуміння права як інтегрованого підходу [464, 

с. 45-49]; поєднання інституційного та культуроцентристського підходів [725, с. 8; 

120, с. 47]; синтетичного підходу [659, с. 122]; теорії конвергенції [426, с. 534]; 

поєднання онтологічного та феноменологічного праворозуміння [314, с. 54-56]; 

герменевтичного підходу [496, с. 161-165] тощо. 

Зазначені підходи в цілому досить актуальні, проте не повною мірою можуть 

бути застосовані до пізнання правоутворення як правового явища, оскільки не 

враховують його соціокультурну природу, сутність і націленість. Найбільш 

доцільним є вироблення інтегрованого підходу до розуміння права та його 

застосування для подальшого дослідження правоутворення. Плюралізм 

праворозуміння в подальшому зумовлюватиме плюралізм методологічних підходів і 

методів, які можуть бути застосовані до пізнання правоутворення. Будь-який тип 

праворозуміння є центральним у пізнанні правоутворення та остаточно 

визначатиметься як найбільш доцільний з огляду на науково-дослідні завдання, які 

поставлені у науковому дослідженні. Враховуючи особливості правоутворення як 

багатоаспектного явища, найбільш комплексним і таким, що враховує найбільш 

ключові аспекти правоутворення буде соціологічний тип правопізнання, основні ідеї 

якого характеризують досліджуване нами явище як таке, що є соціально зумовленим 

та належить до системи правових явищ. Вказаний підхід найбільш комплексно 

відображає багатоаспектний характер правоутворення та його можливість бути 
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дослідженим за допомогою різноманітних методологічних підходів та методів 

наукового пізнання, визначення їх переваг та пізнавального потенціалу.  

 

 

2.2 Функціональні можливості методології наукового дослідження 

правоутворення 

 

Методологічна основа будь-якого наукового дослідження становить необхідний 

елемент наукового пізнання, забезпечуючи всесторонність, комплексність 

дослідження та обґрунтованість отриманих результатів. Від того, наскільки 

комплексно буде розроблено методологічну базу наукового дослідження, настільки 

достовірними і всесторонніми будуть отримані результати. Методологічна основа 

наукового дослідження формується під впливом таких чинників: 

 складність предмета дослідження, його наукознавчий потенціал, 

теоретичні та практичні потреби його наукового пізнання; 

 різноманітність принципів наукового пізнання, методологічних підходів та 

методів наукового дослідження, що можуть та мають бути застосовані до вивчення 

предмета дослідження як окремо один від одного, так і у їх органічному поєднанні; 

 особливості типів правопізнання, які акумулюють у собі однотипні 

погляди на право, тим самим даючи змогу узагальнити знання про право та в 

подальшому забезпечити цілісність наукового дослідження в цілому; 

 дослідницькі здібності суб’єктів, які здійснюють наукове пізнання; 

 мета завдання наукового дослідження, які виокремлено і визначено в 

процесі здійснення дослідження; 

 науковий результат, на отримання якого орієнтовано дослідження та який 

зумовлює науковий інтерес і практику наукової діяльності. 

В юридичній літературі зміст методологічної основи наукового дослідження 

розкривається досить неоднозначно, водночас підкреслюється важливе значення 

методології для здійснення наукового дослідження. Методологічна основа 

наукового дослідження насамперед дає можливість усесторонньо і комплексно 
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здійснити науковий пошук. Тим самим за своєю сутністю та функціональним 

призначенням методологія має акумулювати в собі та в подальшому застосувати 

способи здобуття наукових знань, які: по-перше,  відображають динамічні процеси 

та явища; по-друге, передбачають особливий шлях, на якому досягається певна 

науково-дослідницька мета; по-третє, забезпечують всебічність отримання 

інформації щодо процесу чи явища, яке вивчається; по-четверте, допомагають 

отриманню нової інформації та її включення до фонду теорії науки; по-п’яте, 

забезпечують уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у науці; по-

шосте, створюють систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних 

фактах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання [119]. Тому належна 

розробка методологічного інструментарію, необхідна для здійснення наукового 

пізнання, є основоположним питанням для адекватного та повного визначення 

об’єкта пізнання [380, с. 118], яке має вирішуватись шляхом підбору методологічних 

інструментів, заснованих на методології права загалом і методології конкретної 

юридичної науки, в межах якої здійснюється наукове дослідження [724, с. 18-20].  

Розкриваючи особливості методології наукового пізнання крізь призму 

дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення, можемо 

відзначити, що саме методологічна основа наукового пізнання правоутворення має 

забезпечити його вивчення з точки зору приросту нових знань та переосмислення 

існуючих. Формування методологічного інструментарію наукового пізнання 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення слід здійснювати індивідуально, 

взявши за основу особливості предмета наукового дослідження, засновуючись на 

загальній методології наукового дослідження та методології дослідження правових 

явищ, у подальшому конкретизуючи методологію наукового дослідження 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення методологічним потенціалом 

теорії права. Враховуючи складність предмета цього наукового дослідження, 

особливості історії становлення та стану його наукової розробки, концептуальні 

положення типів правопізнання як методологічної основи дослідження 

правоутворення, у змісті цього підрозділу дисертаційної праці вважаємо за доцільне 

метою визначити уточнення методологічного потенціалу наукового дослідження 
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правоутворення, обґрунтування наукознавчих перспектив дослідження теоретико-

методологічних аспектів правоутворення. З огляду на окреслену мету, вважаємо за 

доцільне конкретизувати її такими науковими завданнями, які ми ставимо у цьому 

підрозділі дисертаційного дослідження: 

1) встановити особливості предмета наукового дослідження в контексті 

сучасної методології його пізнання; 

2) визначити функціональні можливості принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів і методів наукового дослідження як методологічної основи 

наукового дослідження правоутворення; 

3) розкрити наукознавчі перспективи дослідження теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення. 

Формування методологічного інструментарію для дослідження будь-якого 

правового явища має важливе значення, оскільки визначатиме в подальшому зміст 

наукового пізнання та якісні характеристики отриманих результатів такого пізнання. 

У наукознавчій літературі відповідь на питання порядку формування методологічної 

основи наукового дослідження та вимог, які до нього висуваються, надається 

епізодично та неоднозначно. Насамперед звертається увага на те, що під час 

формування методологічного інструментарію наукового дослідження слід 

виокремити ключовий метод наукового дослідження, встановити положення, які 

характеризують його застосування щодо конкретного предмета наукового пізнання 

[363, с. 434-435]. Окрім того, здійснюючи наукове дослідження, вчені розкривають 

проблематику виокремлення методології з позиції структуризації методології на два 

рівні: інструментальний, у межах якого дослідник створює інструментарій (систему 

методів), який забезпечує йому правильність здійснення розумових і практичних 

операцій. Іншим рівнем є конструктивний рівень, у межах якого дослідник 

домагається збільшення знань та отримання нового змістовного знання [402, с. 23].  

У літературі також зазначається і про необхідність у процесі визначення 

методологічного інструментарію дослідження виокремлення взаємопов’язаної 

системи загальних і спеціальних методів пізнання, які зумовлені особливостями 

предмета дослідження та забезпечать його вивчення як явища міждисциплінарного 
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плану та як явища галузевого наукового плану. Тим самим буде дотримано ідеї 

поєднання загальних і конкретних знань про досліджуване явище. Результати такого 

дослідження матимуть міждисциплінарне та конкретне значення, забезпечивши 

розвиток всесторонності наукового дослідження [577, с. 56-75]. Окрім того, 

пропонується також у процесі проведення наукового дослідження забезпечити 

формування його методологічного інструментарію, беручи за основу всю наявну 

сукупність загальних, спеціальних і одиничних методів, прийомів наукового 

пізнання [742, с. 33-39]. На цьому наполягає і Т. В. Адорно, критикуючи тих 

дослідників, які «слухняні примату методу, а не предмета» [3, с. 76]. 

Наукова дискусія щодо формування методологічного інструментарію 

наукового дослідження не є випадковою, що, на нашу думку, зумовлено різними 

підходами до розуміння методології в цілому та методологічного інструментарію 

зокрема; складністю та інтенсифікацією розвитку явищ і процесів, що становлять 

предмет наукового пізнання; неоднозначною практикою наукового пізнання, в 

процесі якої методологічний інструментарій застосовується непослідовно, 

однобічно та неефективно, що свідчить про відсутність належної практики його 

функціонування. Незважаючи на наявну дискусію, вважаємо, що за основу 

вироблення методологічного інструментарію наукового дослідження 

правоутворення найбільш доцільним є зазначений нами останній підхід, який в 

основу відповіді на питання формування методологічного інструментарію 

дослідження закладає ідею системності методів і прийомів наукового пізнання, 

визначених дослідником з огляду на особливості предмета наукового пізнання.  

Водночас зауважимо, що в юридичній науці вчені вже зробили окремі спроби 

формування методологічного інструментарію пізнання окремих аспектів 

правоутворення, запропонували його обґрунтування та здійснили застосування 

відповідного методологічного інструментарію наукового дослідження. Спробуємо 

узагальнити наявні в юридичній науці ідеї та виокремити методологію наукового 

пізнання тих або інших аспектів правоутворення та врахувати в подальшому 

науковому дослідженні, оскільки методологія дослідження того чи іншого 

правового явища не може бути сформована без урахування попереднього теоретико-



 120 

методологічного досвіду вивчення подібних явищ [125, с. 27]. На переконання 

Л. О. Мурашко, методологія наукового пізнання аксіологічних аспектів 

правоутворення засновується на необхідності наукового переосмислення явища в 

контексті подолання ідеологічного тиску на юридичну науку радянського періоду, 

коли аксіологічний підхід визнавався ідеологічно шкідливим. Як наслідок, вчена 

формує методологічний інструментарій дослідження, теоретико-методологічною 

основою якого є аксіологічний підхід до дослідження процесу правоутворення [464, 

с. 12-13]. Також в якості методологічних підходів, що потенційно можуть бути 

корисними для пізнання предмета дисертаційного дослідження, вчені 

виокремлюють психологічну теорію права Л. Й. Петражицького [521, с. 87-88] та 

соціологічну концепцію права [293, с. 547-550]; методологію ціннісного підходу до 

державно-правових явищ Н. Н. Алексєєва [7, с. 10; 123, с. 726-727]; асоціативно-

соціологічний метод [382, с. 77] тощо [298, с. 14-15]. А. В. Мусатян, досліджуючи 

особливості механізму правоутворення, зазначає, що методологічну основу пізнання 

означеного явища становили методи пізнання, виявлені й розроблені філософською 

наукою, апробовані юридичною практикою (позитивізм, закони і принципи 

формальної логіки). Окрім того, використано спеціальні методи дослідження, до 

яких учений відносить порівняльно-історичний метод, метод структурно-

функціонального аналізу, соціологічний метод тощо [470, с. 7]. Складність і 

неоднозначність розуміння правоутворення як складного багатоаспектного явища 

зумовлює неоднозначність методологічних підходів до його пізнання. Водночас 

можемо констатувати, що методологія вивчення того або іншого аспекту 

правоутворення формується самим дослідником відповідно до його уявлення про 

методологію наукового пізнання. На сьогодні не розроблено єдиної науково 

обґрунтованої методології наукового пізнання правоутворення, результатом 

застосування якої можна було б узагальнити різні методологічні підходи та методи 

пізнання правоутворення як складного багатоаспектного явища. 

На нашу думку, специфіка методологічної основи наукового пізнання будь-

якого явища чи процесу зумовлюється особливостями предмета наукового 

дослідження. Виокремивши і проаналізувавши ці особливості, можемо 
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сформулювати та акумулювати ті елементи методології, які найбільш оптимально 

будуть поєднані та застосовані в процесі наукового дослідження теоретико-

методологічних аспектів правоутворення. Теоретико-методологічні аспекти 

правоутворення, які складають предмет цієї наукової праці відображають окрему 

сторону досліджуваного явища правоутворення, що поєднує в собі питання 

теоретико-правового плану як явища правової реальності та питання 

методологічного плану, що характеризує правоутворення як явище, що може бути 

досліджене, засновуючись на виокремленому методологічному інструментарії, 

потребує свого наукового пізнання, а також визначає специфіку методологічних 

підходів і методів дослідження, які можуть бути застосовані для всестороннього 

його наукового пізнання. Тому і вивчення явища правоутворення відбувається в 

контексті його теоретико-правового осмислення, наділеного власними понятійними 

характеристиками, змістом, місцем у системі соціальних і правових явищ, 

факторами, що на нього впливають, правовими наслідками функціонування, 

перспективами розвитку правоутворення в сучасних умовах розбудови правової 

системи тощо. Пізнання методологічних аспектів правоутворення передбачає 

дослідження типів правопізнання як методологічної основи розуміння і дослідження 

права та правових явищ, у тому числі й правоутворення, узагальнення розуміння 

поняття правоутворення як методологічної основи вивчення правоутворення, 

визначення функціональних можливостей методологічних підходів та методів 

наукового пізнання правоутворення, характеристики наукознавчого потенціалу 

дослідження правоутворення тощо. 

Важливим методологічним чинником пізнання правоутворення є поєднання 

теоретичних і методологічних аспектів зазначеного явища, що відображає його 

складний багатоаспектний характер, що дає змогу в методологічному плані 

поєднати його теоретико-правові закономірності як явища та методологічні 

закономірності – як об’єкта наукового пізнання.   

Іншим аспектом методології дослідження є сам феномен правоутворення. Тут 

слід наголосити на тому, що правоутворення є: 
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 по-перше, самостійним явищем реальності, яке має як соціальний, так і 

правовий характер, займає самостійне місце в системі явищ соціальної і правової 

реальності, має відповідне функціональне призначення, зміст, форми виявлення 

тощо; 

 по-друге, самостійним елементом понятійно-категоріального апарату, що 

визначає конкретне явище, засновуючись на виокремлених його ознаках та 

співвідношенні з іншими елементами понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки; 

 по-третє, об’єктом наукового осмислення, що становить пізнавальний 

інтерес, потребує наукового переосмислення з метою отримання нових знань про 

правоутворення та переосмислення існуючих. 

З методологічної точки зору, особливість правоутворення виявляється також і у 

тому, що зазначене явище є динамічним, залежить від умов розвитку суспільства, 

його потреб, інтересів, конфліктів та можливості винайдення і впровадження 

компромісу. Розвиток суспільства зумовлює і розвиток правоутворення. Це впливає 

як на зміну самого явища правоутворення, так і на зміну наслідків, які визначаються 

правоутворенням. Окрім того, наукове дослідження правоутворення матиме в 

результаті методологічне значення, забезпечуючи основу для подальшого наукового 

пізнання як правоутворення, так і інших суміжних явищ, зокрема правотворчості, 

законотворчості, нормопроектування тощо. З огляду на зазначене, наукове 

дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення потребує 

вироблення комплексу методологічного інструментарію, що має бути сталим і 

переконливим, забезпечить отримання достовірних наукових результатів [407, 

с. 165-166]. Водночас формування методологічного інструментарію дослідження 

предмета цієї дисертаційної праці ускладнюється зазначеними особливостями 

самого правоутворення як соціального правового явища, елементу понятійно-

категоріального апарату юридичної науки та об’єкта наукового пізнання. Окрім 

того, ускладнюється також теоретико-методологічними аспектами досліджуваного 

явища, яке визначає його закономірності зародження, розвитку і вдосконалення, а 

також його методологічний характер в системі наукових досліджень. 
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Особливості предмета наукового пізнання визначають особливості 

методологічного інструментарію його пізнання. Однак ускладнюють розробку та 

акумулювання методологічного інструментарію не лише особливості 

правоутворення і його теоретико-методологічних аспектів, а й доктринальна 

невизначеність розуміння змісту методології. Незважаючи на посилення останнім 

часом наукової уваги до питань змісту методології наукового пізнання правових 

явищ, що спостерігається у вітчизняній юридичній науці та стосується різних 

підходів до змісту методологічного інструментарію [328; 329; 419; 606], 

проблематика змісту методології залишається остаточно не визначеною та 

актуальною в науковому плані. В юридичній літературі зміст методології 

визначається як поєднання теоретичної основи та способів організації пізнавального 

процесу [197, с. 25]. Вказані елементи методології забезпечують теоретичний 

фундамент дослідження, на основі якого виокремлюється система способів 

пізнавального процесу. Окрім того методологію наукового пізнання поділяють на 

два елементи: статичний, що стосується вивчення та узагальнення отриманих 

результатів наукової пізнавальної діяльності, та динамічний аспект, орієнтований на 

виявлення та отримання нових знань шляхом здійснення наукового дослідження 

[624, с. 7-8]. Також як зміст методології виокремлюють систему конкретно-

теоретичних підходів і методів вивчення уявлень про будь-яке явище, предмет або 

закономірність [125, с. 28] тощо. Незважаючи на значну кількість авторських 

наукових підходів до характеристики методології наукових досліджень та її змісту, 

аналіз юридичної літератури дає нам можливість узагальнити найбільш поширені з 

них. Перший підхід характеризує методологічну основу наукового дослідження як 

сукупність методів наукового пізнання, які обираються дослідником, поєднуються 

або розмежовуються, тим самим забезпечується цілісність наукового дослідження 

[492, с. 21; 12, с. 15; 580, с. 22-29; 695, с. 10-11]. Зазначений підхід до розуміння 

змісту методології наукових досліджень має досить однобічний характер, у змісті 

якого штучно об’єднано всі методи наукового пізнання. Окрім того, поза увагою 

залишаються питання належності до методології дослідження методологічних 

прийомів наукового пізнання, не визначено роль типів правопізнання у змісті 
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методології наукового дослідження. Застосування зазначеного розуміння змісту 

методології наукового пізнання щодо предмета цього дисертаційного дослідження, 

на наше переконання, може невиправдано звузити методологічний потенціал 

наукового пізнання теоретико-методологічних аспектів правоутворення.  

В юридичній літературі зроблено окремі спроби доповнити розуміння змісту 

методології наукового дослідження не лише сукупністю методів наукового 

пізнання, а й: принципами та прийомами наукового дослідження [386, с. 48; 609, 

с. 24]; процедурою наукового пізнання [6, с. 26]; наявністю філософсько-

світоглядних підходів наукового пізнання, а також правил їх використання у 

пізнанні державно-правових закономірностей [604, с. 215]; теоретичними 

принципами, категоріальним апаратом та логічними прийомами [683, с. 40-41]; 

концепціями та методологічними конструкціями [368, с. 28] тощо. Досить 

поширеним підходом до характеристики змісту методології є її поділ на окремі рівні 

наукового пізнання, в основі яких знаходиться та або інша система методів та їх 

належність до загальнонаукового або конкретно-наукового блоку [313, с. 85-87]. 

М. І. Козюбра виділяє філософський рівень, або філософську методологію, як 

методологію вищого рівня узагальнення, та конкретні (спеціальні й приватні) рівні 

методологічного осмислення, тобто систему принципів, методів пізнання 

спеціальних наук і вчення про систему зазначених принципів і методів [331, с. 7]. Не 

применшуючи роль і значення зазначених підходів до характеристики елементів 

методології наукового дослідження, більшою мірою вони або відображають набір 

методів, прийомів, принципів наукового пізнання, здійснюючи їх узагальнення,  або 

визначають особливості методики їх застосування, в тому числі й у взаємозв’язку з 

методологічними надбаннями наук філософії, наукознавства тощо. Водночас вказані 

підходи не можуть забезпечити повноти та всесторонньості наукового дослідження 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення. Найбільш доцільним і науково 

виваженим є широкий підхід до характеристики елементів методологічної основи 

наукового пізнання. До таких елементів вчені відносять комплекс принципів 

наукового пізнання, методологічних підходів та методів дослідження [745, с. 21-23; 

415, с. 11-14; 645, с. 10; 675, с. 16; 181, с. 16-18]. Враховуючи особливості 
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теоретико-методологічних аспектів правоутворення, сукупність принципів 

наукового пізнання, методологічних підходів та методів наукового дослідження, 

можна: по-перше, забезпечити застосування світоглядових напрямів дослідження 

предмета цієї праці; по-друге, врахувати та охарактеризувати закономірності 

правоутворення як явища наукознавчого плану; по-третє, визначити специфіку 

правоутворення як правового явища.  

Пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення ґрунтується на 

системі вихідних положень, ідей і вимог, які мають науково обґрунтований характер 

та вживаються в юридичній літературі як принципи наукового пізнання. Принципи 

наукового пізнання в юридичній літературі переважно розглядаються однозначно та 

визначаються як вихідні, керівні ідеї, положення, на яких засновується наука [740, 

с. 18-19]; з метою забезпечення концептуальності дослідження [643, с. 29]. Саме на 

принципах наукового пізнання засновуються всі дослідження, що охоплюються 

категорією «наукові», забезпечуючи єдиний підхід до вивчення предмета 

дослідження, проведення самого дослідження та отримання наукових результатів. 

Принципи наукового пізнання в контексті дослідження теоретико-методологічних 

засад  правоутворення відіграють важливу, фундаментальну роль, від них залежить 

якість і результативність самого дослідження. Спробуємо встановити їх 

функціональну роль щодо вивчення теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення. Насамперед будь-яке дослідження, в тому числі й дослідження 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення, має бути всебічним, 

забезпечуючи вивчення як окремо, так і у поєднанні таких аспектів правоутворення, 

як теоретичні та методологічні. Вказаний принцип всебічності закладає основу 

пізнання складних, багатоаспектних явищ, яким є і правоутворення, скеровуючи 

дослідника на детальне вивчення відповідних аспектів досліджуваного явища, їх 

поєднання та розмежування. Теоретико-методологічні засади правоутворення в 

контексті функціонування принципу всебічності є колом наукового інтересу 

дослідника, визначають зміст наукового пізнання та в подальшому дають змогу 

отримати всебічну наукову інформацію, що становитиме відповідний науковий 

доробок. 
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Важливу роль також відіграє і принцип обґрунтованості. На правоутворення як 

явище соціального правового плану впливають різноманітні фактори як 

об’єктивного, так і суб’єктивного змісту, які потребують свого дослідження та 

обґрунтування характеру їх впливу на становлення, розвиток і функціонування 

правоутворення. Окрім того, зазначений принцип висуває вимоги і щодо 

використання різноманітних методів дослідження для подальшого обґрунтування 

достовірності отриманих наукових результатів. Принцип обґрунтованості становить 

основу науковості отриманих результатів дослідження, висуває відповідні вимоги до 

суб’єктів наукового пізнання щодо змісту їх наукової діяльності в частині 

обґрунтування наукових теорій, концепцій, положень, та впливає на рівень якості 

наукової діяльності в цілому. 

Окремо слід зазначити і на такому принципі наукового пізнання як принцип 

історизму, який вимагає від дослідника врахувати той факт, що досліджуване явище 

або процес має певне історичне походження, зумовлене відповідним історичним 

етапом розвитку. Правоутворення також має історичне коріння свого зародження і 

становлення, зумовлюється історією розвитку суспільних відносин, перебуває під 

впливом різноманітних соціальних факторів. Тому наукове пізнання теоретико-

методологічних аспектів правоутворення має ґрунтуватися на аналізі історії його 

зародження, становлення та розвитку, аналізі історії становлення його наукового 

пізнання та характеристики сучасного стану його наукової розробки, що 

відображатиме історію його становлення та наступність у наукових поглядах щодо 

досліджуваної проблематики. 

У наукознавчому плані важливим є принцип комплексності. Його роль у 

вивченні теоретико-методологічних аспектів правоутворення виявляється у 

дослідженні зазначеного явища не лише з правової позиції, а також з позиції інших 

суспільних наук, зокрема філософії, соціології, герменевтики тощо. Окрім того, 

вказаний метод вимагає від дослідника встановлення особливостей правоутворення 

як явища міжгалузевого плану та як явища, що визначає характер розвитку 

відповідної галузі або інституту права. Це потребує визначення універсальних і 

галузевих особливостей досліджуваного явища. Окрім того, принцип комплексності 
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дозволяє дослідити теоретико-методологічні аспекти правоутворення у динаміці та 

статиці; з точки зору його виникнення та розвитку, можливих шляхів 

удосконалення; поєднати науково-теоретичні та практико-прикладні аспекти 

досліджуваного явища тощо.  

Методологічно необхідним у процесі дослідження теоретико-методологічних 

засад правоутворення є принцип системності, метою якого є реалізація вимоги щодо 

врахування наявного стану наукової розробки досліджуваної проблематики, його 

переосмислення, вдосконалення наукової інформації про досліджуване явище. 

Врахування принципу системності під час дослідження теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення висуває до дослідника вимогу встановити історію розвитку 

та стан наукової розробки правоутворення, узагальнити наукові підходи до його 

сучасного розуміння, критично проаналізувати існуючі наукові надбання у 

дослідженні правоутворення. Результатом дотримання вказаного принципу 

наукового пізнання мають стати висновки про наукознавчий потенціал 

правоутворення, визначені пріоритетні напрями його наукового дослідження. У 

результаті продовження наукового пізнання теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення матиме наступницький характер, відображатиме здобутки минулого 

та сприятиме подальшому науковому дослідженню, а самі наукові результати 

матимуть системний характер. 

Принцип конкретності наукового дослідження теоретико-методологічних засад 

правоутворення передбачає необхідність здійснювати наукове дослідження 

виключно в межах окресленої мети та завдань роботи, відображати авторський 

внесок у досліджувану проблематику, забезпечувати розробку положень, що 

відображатимуть результативний характер наукового пізнання. Окрім того, наукове 

дослідження має здійснюватись із урахуванням реального стану соціально-

політичних і правових умов розвитку суспільства, враховувати потреби у науковому 

дослідженні, надавати наукові відповіді на поставлені в роботі питання. 

Принцип поєднання теорії та практики у дослідженні ставить до дослідника 

вимогу встановити особливості практичної сфери функціонування досліджуваного 

явища або процесу, з’ясувати недоліки та переваги такого функціонування, 
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виокремити та обґрунтувати положення, які будуть націлені на вдосконалення 

практичної сфери життєдіяльності суспільства із врахуванням отриманих 

теоретичних результатів наукового пізнання. Вивчення теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення в контексті функціонування вказаного принципу потребує 

встановлення практики творення права, тих факторів, які впливають на його 

утворення, зміну чи скасування, визначення шляхів удосконалення творення права 

як важливого елементу правоутворення, що здійснюється на зроблених теоретичних 

положеннях.  

Принцип професіоналізму встановлює вимогу до дослідника в частині 

здійснення наукового дослідження на професійних засадах, відповідно до існуючих 

правил наукового дослідження, на основі професійних знань, умінь їх застосування. 

Зазначений принцип відображає вимогу як щодо суб’єктів, які здійснюють 

дослідження (статус науковця, досвід роботи тощо), так і до змісту самого 

дослідження, що має відповідати існуючим правилам наукового пізнання. 

Водночас не менш важливим елементом методології є методологічні підходи 

наукового пізнання, які застосовуються на основі вказаних нами принципів та 

визначають загальну ідею (засаду) наукового дослідження. Складність і 

багатоаспектність правоутворення потребує вироблення відповідного комплексу 

методологічних підходів, у межах яких визначити загальну ідею (засаду) пізнання 

його теоретико-методологічних аспектів. В юридичній літературі методологічний 

підхід характеризується як вихідна засада, яка розкриває стратегію розвитку 

дослідження [548, с. 9-10]; сукупність знань про процес наукового пізнання [49, 

с. 111-112]; аксіоматична ідея (засада), що визначає послідовну стратегію наукового 

пізнання [603, с. 23-25]; ідеї про напрям дослідження [326, с. 87-89] тощо. Ми не 

ставимо завданням дати універсальне розуміння поняття «методологічний підхід», 

проте вважаємо, що під методологічним підходом охоплено керівні засади, ідеї, які 

визначають стратегію наукового дослідження та формуються з огляду на 

особливості предмета наукового пізнання. Розглянемо більш детально методологічні 

підходи, які можуть бути застосовані до наукового пізнання теоретико-

методологічних аспектів правоутворення.  
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Феноменологічний підхід у системі методологічних підходів до наукового 

пізнання займає ключове місце, забезпечуючи здійснення наукового дослідження на 

ідеях розуміння навколишнього світу світу як комплексу явищ, наділених власними 

властивостями. В енциклопедичній літературі феноменологія визначається як 

самостійне вчення про явище [727, с. 476-478], яке в основу дослідження закладає 

так званий метод феноменологічної редукції [729, с. 277-280]. В контексті 

юридичних наукових досліджень феноменологічний підхід, на переконання 

С. В. Бобровник, поступово переходить до пізнання людського буття у 

навколишньому світі шляхом визнання інтерсуб’єктивізму (наявності свідомості та 

діяльності іншого) та необхідності комунікативного зв’язку між суб’єктами [49, 

с. 115-116]. Феноменологічний підхід до вивчення теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення насамперед націлений на те, що б відійти від суб’єктивного 

у досліджуваному явищі та максимально зосередити увагу на об’єктивно 

зумовлених аспектах правоутворення, що не залежить від інших явищ дійсності. 

Виявлення та переосмислення цих аспектів здійснюється шляхом проведення 

науково-дослідної діяльності, що проходить через свідомість дослідника. Саме 

об’єктивно зумовлені аспекти, що будуть виявлені та охарактеризовані за 

допомогою цього підходу, становитимуть систему знань про феномен 

правоутворення як про явище, що об’єктивно існує і функціонує, засноване на 

комунікативному зв’язку між суб’єктами та яке в подальшому породжує або змінює 

зміст цих зв’язків. Дослідник фактично пізнає закономірності предмета цього 

дослідження за допомогою певних форм пізнання. Завдяки чому правоутворення як 

явище реальності, сприйняття якого відображене у свідомості дослідника, стає 

реальністю, втіленою у певних образах-феноменах, відображених у свідомості 

людини. Перевагами цього підходу є те, що правоутворення розглядається як явище 

об’єктивної реальності, формує цілісне уявлення як про явище, яке виникло 

закономірно, розвивається і функціонує під впливом об’єктивно зумовлених 

факторів і обставин, виявляється у комунікативному зв’язку між суб’єктами. 

Водночас такий методологічний підхід невиправдано не враховує те, що 

правоутворення є тим явищем, яке зумовлене особливостями розвитку суспільства, 
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відповідно потребує вивчення зазначеного явища як такого, на яке впливають 

різноманітні фактори соціальної дійсності.  

Потенційно важливе значення для вивчення теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення має антропологічний підхід, методологічною ідеєю якого є сутність 

людини, її природа та соціально активна поведінка. Людина є центральним 

суб’єктом права, від її природи, сутності та інтересів залежить зміст права та 

результати правового регулювання. Юридична антропологія обґрунтовує ідею права 

як особливий нормативний порядок, який походить від уявлень про сутність людини 

або людської природи. Існування юридичної антропології можливе тому, що у 

структурі людського буття існують такі моменти, які в зовнішньому вираженні 

зумовлюють можливість і необхідність права як особливої нормативної системи 

[418, с. 64]. Антропологічний підхід у широкому розумінні – це сфера знань і 

сукупність теоретичних підходів, спрямованих на висвітлення взаємовідносин 

людини з правовою реальністю [47, с. 34]. Методологічний потенціал 

антропологічного підходу до пізнання правоутворення дає змогу охарактеризувати 

досліджуване явище як особливе виявлення комунікативного зв’язку між людьми, 

основу якого становлять сутність і природа людини. Саме правоутворення є таким, 

що походить від об’єктивно-зумовлених потреб людини у побудові взаємовідносин 

між собі подібними, які потребують відповідних засобів правового регулювання, в 

результаті формуються передумови до виокремлення права як явища нормативного 

порядку, яке в подальшому здійснює правове регулювання взаємовідносин між 

людьми. Перевагами такого методологічного підходу є визнання первинності та 

пріоритетності людини як соціальної істоти та суб’єкта права, які мають бути 

враховані та відображені у змісті права. Вказаний методологічний підхід у контексті 

наукового пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення має 

перспективний характер, забезпечує наукове пізнання на засадах первинності та 

пріоритетності прав і свобод людини.  

У питанні дослідження теоретико-методологічних засад правоутворення 

центральне місце займає герменевтичний методологічний підхід, який в основу 

наукового дослідження закладає ідею інтерпретаційних засобів пізнання права та 
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правових явищ. З огляду на властивості права, герменевтичний підхід є іманентним 

природі права, процесам його утворення, пізнання, опису та розуміння. Право по 

своїй суті вимагає застосування «інтерпретаційних методологій», до яких 

безпосередньо належить герменевтика [474]. Герменевтичний підхід заснований на 

двох формах: герменевтики свідомості (Шлейермахера-Дильтея), відповідно до ідей 

якої право є вживанням правил поведінки у психологічний формі. Іншою формою є 

герменевтика буття (Гадамера), відповідно до якої людський досвід є основою, який 

реалізується у справах, мовленні індивідуумів, у тому числі й у праві [86, с. 116]. За 

своєю сутністю юридична герменевтика є особливою формою виявлення з 

юридичних текстів різних умов людського розуміння [829, с. 12], які закладені у 

смисл текстуального вираження права. На переконання А. С. Токарської, проблеми 

герменевтики пов’язані зі складністю розуміння правових і юридичних текстів як 

продуктів зі значною кількістю смислів і залежать як від автора (комунікатора), так і 

від комуніканта в умовах їх специфічної «соціокультурної визначеності» [706, 

с. 146]. Отож явище правоутворення може бути досліджене з позиції 

герменевтичного підходу як таке, що виявляється у мовленнєвих формах, 

тлумачення яких дає змогу зрозуміти ідеї, закладені суб’єктом в основу правового 

регулювання, стан та потреби суб’єктів права у правовому регулюванні, а також 

з’ясувати смисл, закладений у право, та можливі правові наслідки, які можуть бути 

досягнуті в результаті дії права. Відповідно до ідей герменевтики право 

розглядається не лише як таке, що виражене за допомогою юридичної мови, а й як 

результат і зміст взаєморозуміння [680, с. 210], отож дає можливість встановити ті 

соціальні передумови, які зумовили досягнення взаєморозуміння, яке закріплене за 

допомогою відповідних мовленнєвих засобів формального вираження права. І 

навпаки, можемо з’ясувати наслідки дії права залежно від ідеї взаєморозуміння, 

закладеної у змісті правових норм. У розвитку будь-якого суспільства велике 

значення має мова, за допомогою якої набувають свого вираження правові норми у 

всій їх багатоманітності (нормативно-правові акти, правові прецеденти та інші 

джерела права), відбувається обмін інформацією між членами суспільства, що 

впливає на його розвиток [474]. Отож в методологічному плані герменевтичний 
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підхід відображає особливості мови як соціокультурного засобу обміну інформацією 

між членами суспільства та подальше його формування.  

Аксіологічний підхід до наукового пізнання теоретико-методологічних засад 

правоутворення заснований на ідеї ціннісного виміру досліджуваного явища чи 

процесу. Правоутворення – явище складне, багатогранне і неоднозначне, проте воно 

є соціально цінним, оскільки забезпечує формування права як особливого засобу 

регулювання суспільних відносин. Аксіологічний підхід, який застосовується до 

дослідження правових явищ, насамперед пов'язаний з вивченням цих явищ як 

особливої соціальної цінності, а також з характеристикою значення досліджуваних 

явищ. У результаті право визначається як виявлення його цінності у здатності 

регулювати суспільні відносини, забезпечувати відповідне соціальне благо у вигляді 

правопорядку в суспільстві [751]. Іншим аспектом аксіологічного підходу до 

наукового пізнання правоутворення як правового явища є характеристика 

досліджуваного явища через категорію мети, яка покладається на нього. У 

результаті цінність та ефективність функціонування досліджуваного явища 

визначатимуться результатами, що виражені через категорію мети. Окрім того, 

аксіологічний підхід в основу наукового дослідження закладає також ідею вивчення 

досліджуваного явища, у тому числі й правоутворення через проблематику 

залежності досліджуваного явища від феномену людини, її потреб та інтересів. У 

такому разі йдеться про відповідність інтересам людини і реалізованості цих 

інтересів унаслідок існування та функціонування правового явища. З огляду на це, 

можемо зазначити, що аксіологічний підхід відображатиме специфіку ставлення 

людини до досліджуваного явища, результатів його функціонування.  

Аксіологічний підхід у контексті його застосування до вивчення 

правоутворення реалізується шляхом застосування двох підходів. Першим підходом 

є інструментальний підхід, націлений на дослідження правоутворення як явища, яке 

визначає формування, зміну та скасування права, де досліджуване явище є 

інструментом, що акумулює потреби людини, суспільства та втілює їх у змісті 

права, в подальшому забезпечує відповідність вказаних потреб до змісту правових 

норм. Інший підхід – власне ціннісний, відповідно до положень якого 
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правоутворення є тим феноменом, що акумулює та закріплює в правових нормах 

соціальні цінності, створені людською культурою на певному етапі його розвитку. 

Тим самим правоутворення саме стає цінним, забезпечуючи таке акумулювання та 

закріплення. 

Аксіологічний підхід до наукового пізнання правоутворення розкриває явище, 

що досліджується як соціально ціннісне, яке забезпечує і визначає виникнення, 

зміну та скасування правових норм, а з іншого боку – відображає в собі й надалі 

втілює в змісті правових норм ті положення, які є цінними для суспільства на 

конкретному етапі свого розвитку. Окрім того, можна визначити ціннісні 

закономірності правоутворення як умови розвитку права; забезпечення правового 

результату внаслідок правового регулювання тощо. 

Системний підхід відіграє важливу роль у пізнанні більшості правових явищ, 

забезпечуючи вивчення явища як системного утворення, тобто через аналіз 

сукупності взаємопов’язаних елементів, які утворюють цілісність, що має 

властивості, які поєднують особливості як елементів  у цілому, так і особливості, які 

характеризують систему в цілому [96, с. 70-71]. Вивчення правового явища як 

елементу системи дає можливість охарактеризувати такі властивості 

досліджуваного явища, як єдність, організованість, співвідносність, 

впорядкованість. Характеристика взаємовідносин між елементами системи 

розкриває структурні закономірності системи, встановлює особливості взаємодії та 

взаємозалежності між елементами системи. Окрім того, системний підхід наукового 

пізнання дає змогу розглядати досліджуване явище у сукупності соціальних зв’язків, 

виявлення та аналіз явища як цілого та як такого, що складається з самостійних 

елементів. В основі системного підходу є розуміння поняття «система» як певної 

цілісності, яка становить єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних 

елементів, компонентів, підсистем [119]. У контексті пізнання теоретико-

методологічних засад правоутворення системний підхід дає змогу охарактеризувати 

правоутворення як явище, що складається з елементів, функціонування яких 

свідчить про цілісність досліджуваного явища; розкрити правоутворення у 

поєднанні його різноманітних аспектів, які відображають властивості 
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правоутворення, в тому числі його функціональний аспект як явище 

соціокультурної системи. Водночас системний підхід не повною мірою здатен 

розкрити понятійно-категоріальний апарат та визначити перспективи розвитку 

правоутворення як соціального явища.  

Важливу роль у процесі пізнання теоретико-методологічних засад 

правоутворення відіграє синергетичний підхід, що в основу наукового пізнання 

закладає ідею самоорганізації системних зв’язків між елементами досліджуваних 

явищ і це призводить до їх розвитку [766, с. 7], тому додатково наукове дослідження 

із застосуванням синергетичного підходу може бути здійснено з позиції їх 

постійного розвитку та функціонування [320, с. 14-15]. Синергетика в 

наукознавчому плані розглядається як загальний філософський підхід до 

дослідження держави і права [197, с. 27], самостійний науковий напрям, що 

досліджує механізми та закономірності самоорганізації державно-правових явищ 

[712, с. 40]. Синергетичний підхід як методологічний напрям пізнання потенційно 

дає можливість дослідити правові явища і їх елементи в процесі становлення, 

динаміки, розкрити їх як самоорганізаційну модель [353, с. 60]. Особливе значення 

має синергетичний підхід під час наукового пізнання теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення, який дасть можливість з’ясувати яким чином відбувається 

формування права саме такого змісту, а не іншого, розкрити закономірності його 

утворення та визначити ті правові положення, які створені всупереч засадам 

поступального розвитку та об’єктивної витребуваності. Зазначений підхід здатен 

визначити проблематику розвитку права в контексті його поступального утворення 

та зміни, охарактеризувати залежність розвитку і функціонування права від 

наслідків соціального розвитку, забезпечення порядку або посилення хаосу, 

визначити досліджуване явище як таке, що постійно знаходиться у стані реалізації 

(здійснення), забезпечуючи рівновагу соціальних потреб та рівня розбудови права, а 

також характеризує правоутворення у взаємодії з іншими явищами правової 

дійсності, зокрема правотворчістю, правосвідомістю, правовою поведінкою тощо. 

Водночас застосування виключно синергетичного підходу до пізнання 

правоутворення призведе до однобічності наукового дослідження, оскільки 
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синергетичний підхід не зможе відповісти на питання моделювання можливої та 

необхідної поведінки суб’єктів, яка має бути закріплена за допомогою права; 

прогнозування розвитку права, що відбувається під впливом різноманітних факторів 

суспільного розвитку, його вдосконалення в контексті поточних потреб формування 

права. 

Важливе значення у дослідженні теоретико-методологічних засад 

правоутворення займає порівняльно-правовий підхід, в основі якого знаходиться 

ідея порівняння досліджуваного явища та різноманітних його аспектів, 

встановлюючи закономірності єдності та відмінності. Порівняльно-правовий підхід 

дає змогу здійснити дослідження правових явищ і процесів, пов’язаних правовою 

природою та сутністю, проте відрізняються за іншими критеріями (ознаками, 

функціональним призначенням, реалізацією тощо). Застосування порівняльно-

правового підходу до вивчення правових явищ і процесів пов’язане з особливим 

розумовим процесом їх зіставлення, виокремленням і характеристикою подібностей 

або відмінностей між ними. Об’єктами порівняння можуть бути будь-які поняття, 

явища, процеси, їх властивості, наслідки функціонування тощо, які можна порівняти 

та в результаті отримати інформацію про досліджувані явища або процеси. 

Основними вимогами до порівняльно-правового підходу є те, що порівнюватися 

можуть не випадкові факти правової дійсності, а закономірні та типові, які мають 

достатній ступінь достовірності; з метою здійснення порівняння слід виокремити 

одиниці або критерії виміру об'єктів (за часом, за суб'єктами, за обсягом) [119].  

Актуальність застосування порівняльно-правового підходу до пізнання 

правоутворення зумовлена особливостями самого правоутворення як соціального 

правового явища, що може бути досліджено порівнянно з іншими явищами 

соціальної та правової реальності, також порівняльно-правовий підхід до вивчення 

правоутворення потенційно сприятиме з’ясуванню особливостей його 

функціонування та можливих шляхів удосконалення. Окрім того, на нашу думку, 

порівняльно-правовий підхід до пізнання правоутворення сприятиме визначенню 

особливостей правоутворення як явища, що становить об’єкт порівняльно-правових 

досліджень; встановленню особливостей розвитку правоутворення залежно від його 
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функціонування на конкретному етапі розвитку суспільства; розкриттю специфіки 

правоутворення в процесі формування і розвитку правової системи. 

Функціональні можливості методологічних підходів до вивчення 

правоутворення мають бути доповнені відповідним набором методів наукового 

дослідження, які функціонально націлені на поглиблення наукового дослідження. 

Правоутворення як об’єкт наукового пізнання має як світоглядний характер, так і 

спеціально-науковий, отримуючи наукознавчий інтерес з боку окремих наук 

(юриспруденції, політології, соціології тощо). Це і зумовлює наукознавчий 

потенціал методів наукового пізнання правоутворення. В юридичній науці питання 

методів наукового пізнання державно-правових явищ та їх структуризація має 

дискусійний характер, водночас більшість із розроблених у науці методів наукового 

дослідження потенційно можуть бути застосовані до пізнання правоутворення. 

Насамперед слід звернути увагу на філософський (світоглядний) рівень наукового 

пізнання правоутворення, який включає до свого методологічного арсеналу систему 

філософських (світоглядних) методів наукового пізнання. У межах вказаного рівня 

наукового пізнання можна розкрити досліджуване явище в динаміці та статиці, 

зумовлене певним етапом свого розвитку, на яке впливають фактори, що 

визначають його розвиток. З огляду на це, важливе значення матиме діалектичний 

метод для пізнання теоретико-методологічних аспектів правоутворення в контексті 

загального розвитку суспільства та взаємопов’язаності елементів соціального 

середовища. Функціональні можливості метафізичного методу наукового пізнання 

сприятимуть визначенню особливостей правоутворення як явища, яке є остаточно 

сформованим і стабільно функціонуючим. Наслідком застосування вказаного 

методу буде встановлення особливостей правоутворення в межах конкретного 

історичного етапу розвитку суспільства. Феноменологічний метод потенційно може 

бути застосований для характеристики правоутворення як явища теоретико-

правового плану та об’єкта наукового пізнання, що відображає його методологічний 

аспект. Самостійність правоутворення як складного багатоаспектного явища може 

бути розкрито шляхом визначення та характеристики його властивостей, ознак, 

визначення ролі, яку відіграє досліджуване явище, тощо. Синергетичний метод 
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потенційно здатен охарактеризувати правоутворення як явище, яке само 

розвивається та забезпечує вплив на явища соціальної правової реальності.  

Складність і багатоаспектність теоретико-методологічних засад 

правоутворення зумовлює необхідність застосування різноманітних методологічних 

рівнів наукового пізнання. Результати застосування світоглядних (філософських) 

методів наукового пізнання потребують подальшої конкретизації та розширення за 

допомогою методів наукового пізнання, що належать до інших методологічних 

рівнів наукового пізнання. Загальнонауковий рівень передбачає можливість 

використання загальнонаукових методів наукового дослідження, що зумовлено 

наукознавчим характером правоутворення та можливістю застосування тих методів, 

які можуть бути використані всіма науками. Теоретико-методологічні засади 

правоутворення потенційно можуть бути досліджені за допомогою функціонально-

правового методу, який націлений на визначення функціонального призначення 

досліджуваного явища, встановлення його ролі у правовій сфері життєдіяльності 

суспільства. Окрім того, цей метод може визначити питання недоліків 

функціонування правоутворення, факторів, які впливають на його функціонування, 

обґрунтувати визначення напрямів удосконалення функціонування правоутворення, 

спрогнозувати перспективи розвитку його функціонування з огляду на умови 

розвитку суспільства та явищ правової реальності. Важливу роль відіграє історико-

правовий метод, який розглядає правоутворення як явище, яке має історичний 

ступінь розвитку, зумовлене історико-правовими факторами зародження, 

становлення і розвитку; відображає особливості сучасного етапу розвитку 

суспільства та правової системи. Історико-правовий метод функціонально здатен 

розкрити особливості сучасного етапу розвитку правоутворення крізь призму 

історико-правових закономірностей, які визначали його зародження, розвиток і 

вдосконалення; в подальшому це може бути закладено в основу характеристики 

перспектив розвитку досліджуваного явища.  

Формально-логічний метод здатен розкрити правоутворення з точки зору його 

змісту, який має як офіційний, так і неофіційний етапи реалізації; суб’єктивний та 

об’єктивний аспекти, які його зумовлюють. Окрім того, вказаний метод націлений 
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також встановити результати функціонування правоутворення, які виявляються у 

вигляді нових норм права, зміни або скасування існуючих. Тим самим використання 

цього методу дасть змогу з’ясувати якість норм права, їх об’єктивну зумовленість, 

розкрити потреби у зміні правового регулювання шляхом творення нових або зміни 

чи скасування існуючих норм права.  

Важливе місце займає і порівняльно-правовий метод, який може бути стати 

основою визначення спільних і відмінних ознак правоутворення та інших суміжних 

понять (правотворчість, нормотворчість, законотворчість, нормопроектування 

тощо); визначити особливості правоутворення та інших явищ правової реальності; 

з’ясувати критерії зіставлення досліджуваного явища або окремих його аспектів з 

іншими явищами чи процесами; визначити зв’язок між ними.  

Застосування функціональних можливостей загальнонаукових методів 

дослідження в аспекті дослідження теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення свідчить про можливість його пізнання з точки зору наукознавчого 

інтересу, що виявляється з боку різних суспільних наук, а також про наявність 

закономірностей теоретико-правового та методологічного характеру, які мають 

наукознавчий інтерес з боку юридичної науки. 

Окремий блок займають спеціально-юридичні методи наукового пізнання 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення, які за своїм функціональним 

призначенням націлені на деталізацію дослідження тих або інших аспектів 

юридичного явища чи процесу, які вивчаються в науковому плані. Комплексне 

використання методологічної бази для дослідження державно-правових явищ або 

процесів, у тому числі й використання спеціально-юридичних підходів до 

дослідження, забезпечує всесторонність і ґрунтовний характер наукового 

дослідження як такого [185, с. 11]. Спеціально-наукові методи пізнання 

розробляються, обґрунтовуються та застосовуються відповідними науками, 

забезпечуючи вирішення конкретних наукових завдань. Зокрема, до переліку таких 

методів вчені відносять математичні, статистичні, психологічні, кібернетичні, 

соціологічні (або конкретно-соціологічні) та ін. [439, с. 18]; статистичний, 

конкретно-соціологічний, психологічний, кібернетичний, моделювання, соціального 
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експерименту. Такі методи відображають специфіку предмета відповідної науки (в 

тому числі й юридичної науки) та дозволяють розкрити його особливості в контексті 

досліджуваного явища [197, с. 31-32; 604, с. 127].  

У плані наукового пізнання теоретико-методологічних засад правоутворення 

доцільним є використання спеціально-наукових методів, які конкретизують 

філософські та загальнонаукові методи дослідження, беручи за основу особливості 

предмета юридичної науки і наукового дослідження. Системно-структурний метод є 

таким, що націлений на вивчення місця і ролі правоутворення в межах явищ і 

процесів правової реальності, а також встановлення можливості його структуризації 

на самостійні елементи, визначення зв’язку між ними. Окрім того, важливу роль 

відіграє формально-догматичний метод, який розкриває особливості 

функціонування правоутворення в контексті можливостей його функціонування на 

наукових засадах, відповідно до встановлених правил.  Оскільки правоутворення є 

соціально зумовленим явищем, важливе значення має соціолого-правовий метод, за 

допомогою якого можна визначити природу правоутворення, його соціальну роль, 

особливості впливу соціальних факторів на формування права, його зміну та 

скасування, визначення особливостей взаємодії правових і соціальних засобів 

регулювання. Не менш важливе значення має метод правового моделювання, 

завдяки якому можна встановити модель поведінки суб’єкта у сфері права, яка 

закладена в основу утворення права та подальшого його вдосконалення. Важливо 

підкреслити і функціональні можливості статистичного методу наукового пізнання. 

Його використання сприятиме аналізу статистичних показників діяльності у сфері 

творення права, особливостей розвитку суспільних відносин та їх впливу на процеси 

утворення права.  

Методологічні засади наукового пізнання правоутворення, з одного боку, 

зумовлені складністю та багатоаспектністю предмета дослідження, а з іншого – 

плюралізмом наукового розуміння та неоднозначністю практики застосування 

методології наукового пізнання. У наукознавчому плані теоретико-методологічні 

аспекти правоутворення мають міждисциплінарний характер наукового 

дослідження, що актуалізує необхідність розробки теоретико-методологічних 
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аспектів правоутворення як методологічної основи для подальшого вивчення питань 

правоутворення на рівні різновидів інших суспільних наук чи галузевих юридичних 

наук. 

Методологічну основу наукового дослідження теоретико-методологічних засад 

правоутворення становить: 

 система принципів наукового пізнання як комплекс фундаментальних 

засад наукового пізнання, на яких засноване саме дослідження та які визначають 

сутність і зміст наукової діяльності; 

 комплекс методологічних підходів, які визначають загальну методологічну 

ідею наукового пізнання досліджуваного явища та визначають основну мету 

наукового пізнання правоутворення як явища, пізнання якого зумовлене типами 

праворозуміння; 

 система світоглядних (філософських), загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів наукового дослідження, що забезпечують всесторонність і 

комплексність наукового дослідження теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення. 

Теоретико-методологічні засади правоутворення мають значний наукознавчий 

потенціал. Насамперед слід звернути увагу на тенденцію до розширення 

методологічних підходів, методів наукового пізнання, їх поєднання, формування 

комплексних методологічних підходів до наукового пізнання правових явищ і 

процесів, що свідчить про наукознавчий потенціал правоутворення як об’єкта, що 

може бути досліджений за допомогою різноманітних методів і методологічних 

підходів. Тому тенденція до розширення методології наукового дослідження в 

юриспруденції потенційно впливатиме на наукове пізнання правоутворення. З 

огляду на це, вказані нами методологічні підходи та методи наукового пізнання 

правоутворення не мають виключного характеру, та в подальшому будуть лише 

розширюватись, а практика їх використання ускладнюватиметься.  

Відхід від панівного в радянській юридичній науці методу діалектичного 

матеріалізму нині призвів до посилення плюралізації методології наукового 

пізнання, що своєю чергою вимагає від дослідника всестороннього вивчення 
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досліджуваного явища із застосуванням різноманітних методологічних підходів і 

методів наукового пізнання як у їх поєднанні, так і окремо один від одного. Все це 

зумовлює необхідність проведення комплексного наукового дослідження 

правоутворення як складного багатоаспектного явища. Окрім того, відхід від 

класичного державоцентристського розуміння правових явищ, у тому числі й 

правоутворення, вимагає наразі переосмислення багатьох ідей, положень і 

концепцій, які сформувались у радянській юридичній науці. Все це потребує 

поступового відходу від розуміння правоутворення як явища, що походить від 

держави та діяльності суб’єктів державно-владних повноважень. Розуміння 

правоутворення все-таки тяжіє до вироблення інтегративного розуміння як явища, 

що існує і функціонує під впливом різноманітних факторів. 

 

 

2.3 Переваги комунікативно-інституційного підходу до пізнання 

правоутворення 

 

Узагальнення ключових положень типів праворозуміння та функціональних 

можливостей принципів наукового пізнання, методологічних підходів і методів 

наукового дослідження, що було здійснено у попередніх підрозділах дисертаційного 

дослідження, доводить необхідність розробки та обґрунтування індивідуалізованого 

методологічного підходу, зумовленого особливостями предмету наукового 

дослідження. Теоретико-методологічні засади правоутворення, як предмет 

наукового пізнання, мають синтезуючий характер, поєднуючи декілька аспектів 

аналізованого явища, що своєю чергою зумовлює потребу вироблення та 

обґрунтування інтегрованого методологічного підходу до наукового пошуку.  

Особливості теоретико-методологічних засад правоутворення зумовлюють 

необхідність вироблення і обґрунтування інтегрованого методологічного підходу до 

наукового пізнання, що врахує вказані особливості та дасть змогу вивчити їх як 

окремо один від одного, так і у їх поєднанні. 
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Необхідність визначення та обґрунтування методологічного підходу, що є 

найбільш доцільним для з’ясування теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення, зумовлюється також станом розвитку методологічних основ 

наукового пізнання, що має тенденцію до плюралізації, зумовлюється поточними 

процесами розвитку наукознавства в цілому та юридичної науки, зокрема в частині 

розширення функціонального потенціалу методологічних основ наукового пізнання. 

У процесі наукового пізнання правових явищ у дослідника є досить широкий і 

різноманітний арсенал дослідницьких методів та методологічних підходів. У 

сучасній науці цей перелік є вельми широким і різноманітним, що підвищує ризик 

розпорошеності наукових досліджень [15, с. 334; 672, с. 56], водночас забезпечує 

багатоаспектність і багатосторонність вивчення права [411, с. 31]. Такий стан 

плюралізації методологічної основи наукового пошуку потребує вироблення 

єдиного теоретико-методологічного підходу, в якому буде синтезовано наукові 

напрями та методи пізнання та який враховуватиме особливості явища, що 

досліджується [326, с. 87]. Це має посилити теоретико-методологічну спроможність 

правознавства [326, с. 88]; узагальнити теоретико-прикладний потенціал наукових 

шкіл праворозуміння [379, с. 35] та максимально врахувати особливості предмета 

наукового пізнання, специфіку сучасного етапу розвитку правознавства, синтез 

більшості з існуючих наукових підходів і парадигм [673, с. 35-36]. У такому разі 

варто погодитись із думкою В. М. Сирих про необхідність врахування тяжіння 

сучасного правознавства до філософсько-методологічного плюралізму, наслідком 

чого стала невизначеність і множинність дослідницьких методів сучасного 

правознавства. Це потребує вироблення єдиного методологічного підходу, що має 

характер інтегрованого зводу правил «технології» наукового пізнання правового 

явища як органічно цілісного утворення [672, с. 158]. Іншими аргументами 

необхідності обґрунтування керівного методологічного підходу до наукового 

аналізу є потреба у протидії розпорошеності наукових пошуків, а також 

забезпечення внутрішньоузгодженого цілісного пізнання предмета наукового 

дослідження [605, с. 12-13]; вироблення панівного ракурсу дослідницького бачення, 

що кристалізує наукову стратегію осягнення права і правових явищ [370, с. 23]; 
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забезпечення осмислення правових явищ крізь призму певної світоглядної ідеї, яка 

зумовлює процес його дослідження та інтерпретацію отриманих результатів [722]; 

здатність вивчити об’єкт дослідження із врахуванням результатів пошуку більшості 

галузей, на межі яких перебуває цей об’єкт [387, с. 38-39]. Аналіз переваг 

вироблення керівного методологічного підходу до дослідження можна було б 

продовжувати, однак ми цілком підтримуємо уже висловлені вченими ідеї. Тому 

вважаємо, що аналіз специфіки предмета цього наукового дослідження має стати 

основою для визначення і обґрунтування певного методологічного підходу, що 

відобразить стратегію вивчення предмета цієї дисертаційної роботи. Це дасть 

можливість обґрунтувати ставлення до існуючих наукових позицій, здійснити аналіз 

категорій юридичної науки, отримати комплекс наукових положень, що стануть 

результатом реалізації функціональних можливостей відповідного методологічного 

підходу. Отже, на нашу думку, дослідження теоретико-методологічних засад 

правоутворення: 

 по-перше, потребує виокремлення методологічного підходу як основи 

наукового пізнання не шляхом простого перенесення дослідницьких засобів 

юридичних наук на площину проблематики дослідження, а шляхом визначення 

методологічної стратегії наукового дослідження теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення. Такою методологічною стратегією має стати тип правопізнання, 

згідно з положеннями якого визначається розуміння права, його особливості як 

самостійного явища та методологічний шлях дослідження права і, відповідно, 

правових явищ. Основним типом правопізнання, з огляду на особливості предмета 

цієї дисертаційної праці, буде соціологічний, який найбільш всесторонньо 

характеризує правоутворення як явище, що походить, функціонує та реалізується в 

межах соціальної площини, відповідно його пізнання має засновуватись на ідеях 

соціального походження, соціального впливу та соціальної реальності; 

 по-друге, наукове пізнання теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення зумовлює необхідність виокремлення методологічного підходу 

наукового пізнання, що сприятиме визначенню меж наукового дослідження, його 

змісту, націленості та результативності. Методологічний підхід має забезпечити 
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синтез методів наукового пізнання, їх ефективне поєднання та застосування в 

процесі обґрунтування наукових положень;  

 по-третє, з огляду на те, що сучасні наукові дослідження в юриспруденції 

мають значний ступінь інтегрованості, обґрунтування методологічного підходу до 

пізнання правоутворення є необхідною умовою комплексності та всесторонності 

наукового пізнання та має здійснюватись на засадах інтегрованості. Це дасть 

можливість визначити аналізоване явище як складне і багатоаспектне, зумовлене 

філософськими ідеями, соціальною природою і сутністю, що вивчається крізь 

призму юриспруденції. 

Беручи до уваги актуальність обґрунтування доцільності використання 

конкретного методологічного підходу до вивчення теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення, з метою цілісного та всестороннього дослідження 

предмета дисертаційної роботи, вважаємо за доцільне в межах цього підрозділу: 

 виокремити чинники, які зумовлюють застосування соціолого-правового 

підходу до пізнання правоутворення в контексті його теоретико-методологічних 

аспектів; 

 встановити переваги соціолого-правового підходу до пізнання предмета 

цієї праці; визначити потенційні й можливі результати, які можуть бути отримані в 

результаті застосування соціолого-правового підходу до наукового дослідження 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення.  

Теоретико-методологічні засади правоутворення характеризують досліджуване 

явище з точки зору закономірностей його зародження, виникнення, розвитку, 

вдосконалення і функціонування. Тому, визначаючи основний методологічний 

підхід до аналізу, ми маємо виходити з розуміння правоутворення як особливого 

явища, яке визначає об’єктивно зумовлений характер утворення права як продукту 

соціального розвитку, зумовленого взаємодією людей між собою, що має власне 

виявлення у вигляді системи інституцій. Вказане зумовлює його комунікативно-

правовий та інституційний характер, які визначають правоутворення, з одного боку, 

як продукт життєдіяльності людей, взаємодії між ними, інститут, що зумовлює 

правовий вплив на суспільство, забезпечує цілісність соціуму. З іншого боку, 
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правоутворення – це елемент правової системи, що спричиняє зародження, 

становлення, розвиток і вдосконалення права, впливає на розвиток правової сфери 

життєдіяльності суспільства, характеризується особливими процесуальними 

засадами здійснення, формами виявлення, результативністю тощо. Вказаний дуалізм 

правоутворення як явища, яке має комунікативно-правові характеристики, та явища, 

яке має інституційний характер виявлення, зумовлює необхідність обґрунтування 

інтегрованого методологічного підходу до його пізнання, що дасть змогу виробити 

стратегію пізнання правоутворення з точки зору його юридичності та соціальності.  

На комунікативно-правовому характері правоутворення неодноразово 

наголошувалось у юридичній літературі, де розуміння правоутворення 

пов’язувалось із взаємодією між суб’єктами соціуму, яка його зумовлює, 

відображає, впорядковуючи призначення правоутворення. Важливим є те, що 

комунікативно-правовий характер правоутворення визначає переважна більшість 

учених, однак його зміст розкривається неоднозначно. Зокрема, С. С. Алексєєв 

наголошує на тому, що правоутворення є циклічним процесом взаємодії між 

елементами суспільства, що зумовлює виникнення об’єктивної економічної, 

соціально-політичної, моральної та іншої суспільної потреби у правовому 

регулюванні відповідних відносин [17, с. 109]. Комунікативно-правовий характер 

правоутворення вчений пов’язує насамперед з походженням суспільної потреби у 

правовому регулюванні суспільних відносин. Тобто саме взаємодія між людьми та 

їх об’єднанням, а також із самим суспільством зумовлює формування та виявлення 

суспільної потреби у формуванні правових норм, які здійснюють правове 

регулювання суспільних відносин. Комунікативно-правовий характер 

правоутворення виявляється і у наступній його стадії – стадії правотворчості, де 

фактично відбувається виникнення, зміна правовідносин, націлених на творення 

права, водночас він доповнюється й інституційною складовою, оскільки 

відбувається формальне вираження норм, що набувають правового характеру. Тим 

самим суспільна потреба визначає зміст правових норм та їх подальшу реалізацію з 

метою регулювання суспільних відносин. Окрім того, комунікативно-правовий 

характер правоутворення зумовлений тим, що визначається соціальною дійсністю, 
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формується життєдіяльністю людей, аналізується, отримує відповідну оцінку на 

предмет майбутнього доцільного та необхідного правового регулювання відносин 

між людьми [688, с. 424].   

Комунікативно-правовий характер правоутворення зумовлюється також 

соціальністю права в цілому, що займає самостійне і особливе місце в системі 

засобів соціального регулювання. З огляду на це, вчені зазначають, що 

правоутворення охоплює виникнення, буття, впорядкування та розвиток права в усіх 

напрямах [505, с. 138-140]. Це буття, впорядкування та розвиток права є такими, що 

зумовлені насамперед суспільним розвитком, потребами суспільства та інтересами 

суб’єктів, а їх змістом є суспільні відносини. Комунікативний характер 

правоутворення обґрунтовується також і наявністю позаправового процесу (етапу) 

формування права, який зумовлює зародження, виникнення, становлення та 

усвідомлення суспільної потреби у праві, введенні в дію, зміні або скасуванні 

правового регулювання суспільних відносин [622, с. 763]. Тому, з огляду на 

наявність такого етапу, можна говорити про первинність комунікативного в 

правоутворенні, що в подальшому визначає правовий (офіційний) етап здійснення 

правотворчості засвідчує перехід від комунікації до правового у сфері утворення 

права. За аналогією і в енциклопедичній літературі після обґрунтування визначення 

«правотворення» на категоріальному рівні наголошується на його належності до 

більш широкого за обсягом поняття «правоутворення», початковий етап якого має 

соціальний характер, а отже, комунікативний, оскільки породжений взаємодією між 

людьми, а завершальний – інституційний, оскільки виявляється у вигляді 

самостійних інституцій – нормі права, формі його закріплення, юридичному 

документі, людській поведінці тощо. Зокрема наголошується на тому, що 

комунікативність у правоутворенні, що характеризує походження права від 

людської взаємодії, пов’язане із закріпленням правил співжиття людей, що склалися 

в суспільстві. Інституційний характер визначається процесом творення права, який 

включає в себе переклад усталених правил поведінки на мову нормативів, приписів, 

а також надання їм певної юридичної форми [457, с. 860]. 



 147 

Комунікативна зумовленість права, що реалізується через правоутворення, 

визначатиме його громадянський характер. І така характеристика права, на 

переконання А. В. Полякова, визначає наявність певних гуманних основ такого 

права, хоча і припускає його відповідність стандартам «цивілізованості» [540]. 

І. М. Овчаренко обґрунтовує необхідність введення до наукового обігу поняття 

«правоутворювальна сила суспільства», змістом якого є сукупність економічних і 

соціальних умов співжиття людей, які визначають необхідність прийняття або 

скасування норм права [495, с. 8], визнаючи тим самим факт про те, що 

комунікативний характер правоутворення так само зумовлюється умовами життя 

людей, взаємодією між ними, які визначають (формують) правоутворювальну силу 

суспільства. Окрім того, правоутворення як явище комунікативно-інституційного 

плану вчені визначають через його аспекти, які є ключовими для розуміння та 

наукового пізнання правоутворення. До таких аспектів належать: 

 сутність правоутворення, яка виявляється в особливому процесі, в межах 

якого здійснюється трансформація соціальних чинників у юридичні норми [472, 

с. 3]; 

 соціальна дійсність, яка усвідомлюється і забезпечує її збереження, зміну 

або удосконалення за допомогою правових засобів [175, с. 9];  

 зміст правоутворення, під яким розуміють сукупність суспільних відносин, 

націлених на вирішення певних завдань. Такими завданнями можуть бути аналіз 

особливостей суспільних відносин, здійснення правотворчості, змістом чого є 

відповідні правовідносини, тощо [180, с. 73];  

 сфера функціонування правоутворення, де відбувається взаємодія 

об’єктивних і суб’єктивних чинників суспільного розвитку [664, с. 28-29];  

 походження від матеріального джерела – суспільних відносин та 

залежність від характеру правоутворюючого процесу, який має об’єктивний та 

суб’єктивний зміст [491, с. 171-175]. Як об’єктивний, так і суб’єктивний зміст 

правоутворення заснований на закономірностях суспільного розвитку, які 

визначають і потреби у правовому регулюванні. 



 148 

Н. М. Сединяк вважає, що доктринально правоутворення розуміється як явище, 

наділене соціальними та правовими властивостями [636, с. 38]. Характеризуючи 

правоутворення як процес виникнення і становлення права, Н. М. Сединяк 

періодизує правоутворення за ознакою правового характеру відповідного етапу 

правоутворення, на підставі чого приходить до висновку, що етап формування 

конкретних правових відносин безпосередньо в суспільному житті на основі 

матеріальних умов існування суспільства та емпіричної правосвідомості його членів 

визначає соціальний характер правоутворення та не має правової зумовленості. Такі 

етапи правоутворення, як: а) узагальнення й формулювання державою природних, 

таких, що виникли еволюційним шляхом, конкретних правовідносин у формі 

нормативно-правових актів чи інших державних юридичних рішень (документів); 

б) втілення формалізованих загальних правових приписів у конкретні правові 

відносини, але вже більш упорядкованих, стабільних, захищених визначають 

правовий характер правоутворення [636, с. 38]. Слід підтримати ідею 

комунікативної природи правоутворення, що зумовлюється особливістю самого 

права, яке нерозривно пов’язане з існуванням суспільства, відтак умови і порядок 

утворення і виникнення права є такими, що походять від людського інформаційного 

середовища. Поза суспільством, у природі, право не існує. Право функціонує тільки 

в суспільстві як специфічний інформаційний простір, де одні учасники мають певну 

соціальну свободу діяти тим або іншим чином, що забезпечується кореспондуючим 

обов’язком інших [177, с. 17]. 

Комунікативно-правовий характер правоутворення виявляється, на нашу думку, 

в тому, що воно є можливим та відбувається виключно у людському середовищі, 

поза межами якого воно існувати не може. Правомірно говорити про те, що 

правоутворення породжене взаємодією людей між собою, нею і зумовлене. 

Походження та зумовленість правоутворення людським фактором засвідчує, що 

воно є явищем об’єктивно зумовленим, таким, що виникає, розвивається і 

функціонує під впливом життєдіяльності людей, забезпечуючи реалізацію їх потреб 

і інтересів, які визначають об’єктивну потребу в правовому забезпеченні. 

Правоутворення є явищем комунікативного плану, оскільки функціонує в системі 
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соціальних зв’язків, забезпечуючи системоутворюючий вплив на інші елементи 

комунікативного середовища. Воно є окремою сферою життєдіяльності суспільства, 

що пов’язана із активною поведінкою суб’єктів щодо формулювання об’єктивної 

потреби утворення права та здійснення творчої діяльності з моделювання правових 

норм, надання їм чітко визначеної форми, структури та змісту. Отже, 

правоутворення залежить від діяльності уповноважених суб’єктів, які є членами 

самого суспільства. Окрім того, слід звернути увагу і на те, що правоутворення є 

особливим засобом виявлення об’єктивних потреб у правовому регулюванні та 

забезпечення формування норм права, які в подальшому стануть способом 

організації та регулювання суспільних відносин, тим самим забезпечуючи 

задоволення життєвих потреб та інтересів соціальних суб’єктів. З огляду на те, що 

суспільство є соціально неоднорідним утворенням, в якому панують антагоністичні 

інтереси, правоутворення можна розглядати і як засіб знаходження балансу 

інтересів у суспільстві та його забезпечення, досягнення соціального компромісу і 

протидії соціальному конфлікту, які надалі на правовому рівні будуть закріплені й 

забезпечені. Правоутворення в такому разі є однією з форм утворення засобів 

впорядкування взаємовідносин між людьми, що задовольняли б їх соціальні потреби 

та забезпечили б їх об’єктивно зумовлені інтереси щодо встановлення порядку і 

соціальної справедливості.  

Окремо слід наголосити і на наявності комплексу факторів правоутворення, які 

впливають на виникнення, становлення, зміну та відсутність об’єктивних потреб у 

створенні та прийнятті норм права, зміну правового впорядкування суспільних 

відносин. Це вимагає виявлення правоутворюючих факторів суспільного розвитку, 

їх вивчення, визначення тенденцій їх розвитку з метою впровадження адекватного 

поточного та доцільного бажаного правового регулювання, визначення мети 

правового регулювання, моделювання норм права, які можуть та повинні бути 

прийняті та введені в дію, тобто поширені на сферу життєдіяльності людей  з метою 

досягнення правового результату.  

Комунікативний характер правоутворення не заперечує і його правового 

значення. Правоутворення – це насамперед явище правового плану, оскільки основу 
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правоутворення складає право; воно відображається як у формі правової 

урегульованості, так і поза правовою регламентацією; забезпечує досягнення в 

суспільстві й державі об’єктивно зумовленого рівня правового регулювання. 

Правовий характер правоутворення як якісна особливість вказаного явища 

відображає його сутність, місце, роль і призначення в правовій сфері. Правові 

характеристики правоутворення фактично відмежовують його від інших суміжних 

явищ, зокрема таких, як соціальне регулювання, соціальне управління та соціальна 

норма. Подібний підхід розкрито і у підручнику за авторством С. Г. Дроб’язко. 

Вчений наголошує, що правоутворення – це насамперед легітимна діяльність 

індивідів та їх об’єднань, тобто відповідає правовим нормам, викликає правові 

відносини, природою яких є правосвідомість. І ці правовідносини в подальшому 

санкціонує держава [182, с. 15]. Отож учений обґрунтовує визначення 

правоутворення на комунікативних аспектах його розуміння як легітимної 

діяльності вказаних суб’єктів, наслідками такої діяльності є правовідносини, а також 

на інституційних аспектах, вказуючи на те, що в результаті ці правовідносини 

санкціонуює держава, й вони набувають правового характеру [175, с. 9]. 

Інституційність правоутворення як самостійного правового явища доводять такі 

твердження вчених. 

По-перше, інституційний характер правоутворення визначається тим, що 

вказане явище пов’язане з утворенням, зміною або скасуванням правових норм, 

тобто забезпечує набуття вказаними нормами статусу загальнообов’язковості, 

нормативності, формальної визначеності та неперсоніфікованості. Отже, 

інституційність правоутворення доводиться його призначенням, що пов’язане з 

формуванням правових норм шляхом їх прийняття, зміни або скасування, надання 

їм правових властивостей, що засвідчує правове призначення правоутворення як 

засобу щодо формування правових норм для подальшого правового упорядкування 

суспільних відносин. На нашу думку, інституційний характер правоутворення є його 

властивістю, оскільки право є об’єктом впливу факторів, які визначають зміст і 

форму права щодо нього відбуваються процеси формування об’єктивної потреби у 

творенні права, здійснюється його зародження та оформлення відповідно до вимог 
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формального вираження права. Правоутворення пов’язане із формальною 

визначеністю права, яка надається праву шляхом використання правил, прийомів, 

способів та засобів юридичної техніки. У результаті право стає формально 

визначеним, отримує відповідну форму закріплення у вигляді правового документа, 

чітко визначений зміст і структуру. Це визначає спроможність правоутворення 

породжувати правові явища, надавати їм відповідних юридико-технічних 

характеристик.  

По-друге, можливість вивчення теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення крізь призму його інституційності доводиться наявністю факторів, 

які зумовлюють утворення права, до яких належать і правові фактори, які 

визначають недоліки правового регулювання; потреби розвитку правової сфери 

життєдіяльності суспільства, що зумовлюють утворення права; його оформлення у 

вигляді відповідних юридичних документів. Офіційний етап правоутворення 

передбачає активну діяльність уповноважених суб’єктів, які володіють навичками 

використання правових засобів. Така діяльність має здійснюватись у межах 

нормативно встановлених повноважень, регламентована правовими нормами, 

націлена на досягнення мети формування норм права, зміст і результати такої 

поведінки мають правовий характер. Правоутворення функціонує в правовому 

середовищі, забезпечуючи вплив на інші явища правової системи, а також 

зумовлюється характером розвитку правової системи, її потребами та тенденціями 

розвитку.  

По-третє, інституційний характер правоутворення вчені розкривають через 

розуміння його категоріальності, в основу якого закладаються юридико-технічні 

характеристики, націленість на подальше правове регулювання, пов’язане зі зміною 

правової дійсності та досягненням правового результату [688, с. 424]. 

О. І. Осауленко також звертає увагу на зумовленість правоутворення самим явищем 

права, що передбачає правові особливості правоутворення, яке націлене на надання 

праву відповідних властивостей, що відрізняють його від інших соціальних засобів 

регулювання суспільних відносин [505, с. 138-140]. Тому й утворення права не може 
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відбуватись поза його межами, оскільки забезпечує його властивості та відбувається 

лише у правовому полі.  

Комунікативно-інституційний характер правоутворення, на переконання 

Н. М. Пархоменко, зумовлений також результатом правоутворення, що полягає у 

наданні правової форми суспільним відносинам, які за своєю природою її 

потребують [517, с. 34]. Зі свого боку М. М. Марченко пов’язує визначення 

правоутворення з формуванням права, тобто наданням йому чітко визначеної форми 

та відповідного статусу загальнообов’язковості, формальної визначеності, 

імперативності, гарантованості державою [436, с. 31].  

По-четверте, інституційний аспект правоутворення вчені пов’язують також з 

його формуванням у вигляді окремих юридичних законів, тобто з процесом 

закріплення правил поведінки, що склалися у суспільстві, які перекладаються мовою 

нормативів, приписів та існують у конкретній юридичній формі; із стадійністю 

правоутворення, що включає в себе усвідомлення необхідності правового 

регулювання тих чи інших суспільних відносин, а також правотворчу діяльність 

[571]. Узагальнюючи наявні наукові погляди, можемо акцентувати увагу на тому, 

що розуміння інституційного аспекту утворення права розкривається через: 

розуміння його сутності, що виявляється у нормативно-оціночному віддзеркаленні 

відносин [411, с. 28]; характеристику суб’єктивного аспекту правоутворення, який 

включає в себе усвідомлено-цілеспрямований процес формулювання норм права 

[480, с. 16]; визначення змісту діяльності органів держави щодо створення правових 

норм або визнання правовими правил поведінки, що склалися у суспільстві [73, 

с. 410; 445, с. 201]; характеристику офіційної діяльності держави щодо вираження у 

праві її волі [746, с. 229] тощо.  

Поєднання комунікативних та інституційних характеристик правоутворення 

зумовлює необхідність вироблення відповідного інтегрованого методологічного 

підходу до дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення. Такий 

інтегрований підхід має об’єднати та концептуалізувати методи наукового пізнання 

і правила їх застосування, що забезпечить їх поєднання та реалізацію переваг їх 

використання [307, с. 233-234]. З іншого боку, особливість методологічних підходів, 



 153 

які застосовуються в процесі здійснення наукового дослідження, зумовлюється і 

сучасними процесами розвитку юридичної науки, що характеризується високим 

ступенем інтеграції, міжнауковою трансляцією результатів і методів дослідження, 

тобто залученням методологічного інструментарію з інших наук (особливо 

суспільних. – Прим. авт.). І це визначається як необхідна умова її розвитку [722]. 

Комунікативний та інституційний аспекти правоутворення, їх поєднання та 

розмежування в межах одного явища потребує застосування методологічного 

інструментарію не лише юридичних, а й інших наук, зокрема соціологічних [673, 

с. 37]. Поєднання методологічного потенціалу юридичних і соціологічних наук є 

однією з передумов концептуалізації наукових досліджень. Проблематика 

правоутворення в умовах розбудови правової держави і громадянського суспільства 

потребує вироблення такого методологічного інструментарію, який функціонально 

здатен забезпечити концептуальний рівень наукового пізнання досліджуваного 

явища. З огляду на це, важливою функцією концептуальних підходів у правових 

дослідженнях є інтегративна. Вона полягає в тому, що в межах певного підходу 

право проходить через процес міждисциплінарного осягнення, тобто призму досвіду 

дослідження в різноманітних галузях знання [722]. Комунікативний аспект у 

поєднанні з інституційним у процесі дослідження правових явищ є важливим з 

точки зору методології наукових досліджень ще й тому, що наукові правові 

дослідження потребують відповідності поточним потребам розвитку суспільства. Це 

дасть змогу забезпечити об’єктивну витребуваність таких досліджень та сприятиме 

практичному удосконаленню функціонування права в соціальному середовищі. 

Щодо цього слід підтримати думку О. В. Петришина, який стверджує, що правове 

поле в цілому й надалі сприймається суспільною свідомістю та відтворюється 

правовою теорією як механізм реалізації влади, а право – лише як засіб здійснення 

управлінських завдань, практично як веління держави. У таких умовах 

функціонування правової системи зводиться переважно до регламентації суспільних 

відносин, що не залишає простору для автономного регулювання – ініціативної 

діяльності громадян, функціонування інститутів громадянського суспільства та 

системи місцевого самоврядування. У межах такого бачення прийняття закону є 
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своєрідним підсумком упорядкування суспільних відносин, а зростання кількості 

законів безпосередньо не пов’язане з ефективністю правового регулювання [522, 

с. 240-241]. Наразі ми й справді є свідками саме такого панування сприйняття 

суспільством «правового поля». Водночас переконані, що таке сприйняття 

суспільною свідомістю явищ правової дійсності є хибним та штучно викривленим, 

оскільки не враховує реальної життєвої ситуації, яка склалася в суспільстві. 

Відповідно, не враховано об’єктивної соціальної необхідності правового 

регулювання, що є фундаментом правоутворення, його рушійним чинником, 

системою факторів, які визначають передумови, зміст та прогнозують наслідки 

прийняття, зміни або скасування правових норм. Сучасна законодавча діяльність, 

яка мала б бути науково обґрунтованою, безпосередньо свідчить про те, що 

прийняття законодавчих актів досить часто відбувається без залучення науковців та 

без врахування наукових здобутків юридичної науки. Законотворчість в Україні 

здебільшого має кількісний характер, не завжди відповідає об’єктивним потребам, 

сформованим і визначеним суспільством, без належного наукового обґрунтування, 

яке так само має брати за основу наукові дослідження об’єктивної зумовленості 

потреб у відповідних законодавчих змінах. На сьогодні ми бачимо невідповідність 

об’єктивним суспільним потребам прийняття законодавчих актів у сфері 

податкового, пенсійного законодавства, законодавства у сфері пенсійного 

забезпечення, соціального забезпечення учасників антитерористичної операції; 

законодавчих актів, які стосуються реформування правоохоронних органів та 

органів судової влади України, про що детально будемо говорити в межах 

наступних розділів нашого дисертаційного дослідження.  

На переконання вчених, сучасна юридична наука потребує подолання 

надмірної абстрактності юриспруденції, її фактичного відмежування від реальних 

проблем суспільства та конкретних соціальних відносин, що, як правило, 

призводить до небезпечної тенденції так званої «химеризації» юридичної науки, 

насамперед теорії права, що стає реальною перепоною на сучасному етапі її 

розвитку [84, с. 37-38; 739, с. 13]. Тому застосування методологічного потенціалу 

соціологічних наук, у тому числі й шляхом обґрунтування інтегрованого 
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методологічного підходу, що включатиме до свого складу методологічний 

інструментарій соціологічних наук, є цілком виправданим з огляду на необхідність 

наукового дослідження правоутворення як явища соціальної правової реальності, що 

існує і функціонує в суспільстві, зумовлюється його розвитком та потребує свого 

удосконалення. Об’єктивно посилює необхідність вироблення і застосування 

інтегрованого методологічного інструментарію до дослідження правоутворення 

суб’єктний аспект правоутворення, пов’язаний з активною або пасивною 

поведінкою суб’єктів, які нею визначають об’єктивність соціальних потреб у 

встановленні, зміні або скасуванні правового регулювання суспільних відносин, а 

також безпосередньо можуть забезпечувати творчу діяльність щодо розробки 

проектів норм права, їх юридико-технічного оформлення у вигляді правових 

приписів, участь у обговоренні, прийнятті тощо. Поведінковий аспект у правових 

явищах і процесах, джерелом якого може бути лише людина, потребує застосування 

відповідного методологічного інструментарію для дослідження [62, с. 19-20].   

Враховуючи комунікативно-правовий та інституційний характер 

правоутворення, на нашу думку, найбільш доцільним методологічним підходом 

видається комунікативно-інституційний, який поєднує в собі функціональні 

можливості дослідження комунікативно-правових та інституційних аспектів 

правоутворення як самостійно, так і у їх поєднанні. Комунікативно-інституційний 

підхід забезпечить міждисциплінарну стратегією осмислення теоретико-

методологічних аспектів правоутворення крізь призму світоглядної ідеї, яку 

становить соціологічний тип правопізнання, через який відбуватиметься процес 

його дослідження та інтерпретація отриманих результатів. Комунікативно-

інституційний підхід є складовою частиною методології наукового дослідження 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення, що, на нашу думку, має 

забезпечити:  

1) реалізацію гносеологічної функції щодо отримання нових знань про 

закономірності зародження, становлення, розвитку, функціонування та 

вдосконалення правоутворення в сучасних умовах розвитку суспільства та правової 

системи, а також переосмислення наявних у контексті сучасних тенденцій розвитку 
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правової сфери життєдіяльності суспільства та розвитку наукових юридичних 

досліджень; 

2) об’єктивну оцінку існуючого стану наукового правового дослідження 

правоутворення, а також визначення специфіки практичних аспектів 

функціонування правоутворення в сучасних умовах розвитку суспільства та 

правової системи. Окрім того, застосування зазначеного методологічного підходу 

дасть змогу встановити об’єктивні потреби у вдосконаленні правового забезпечення 

життєдіяльності суспільства, а також визначити шляхи поєднання та збалансування 

об’єктивних соціальних потреб, їх відображення у формі відповідного правового 

забезпечення; 

3) реалізацію методологічним підходом функції інтеграції шляхом поєднання 

в процесі наукового дослідження комунікативно-правових та інституційних аспектів 

правоутворення, які визначають його природу, сутність, зміст, функціональне 

призначення та результативність, тим самим забезпечити всебічність і 

комплексність наукового дослідження; 

4) врахування існуючих тенденцій розвитку юриспруденції, забезпечивши 

заснованість наукового дослідження на засадах націленості на пізнання явищ 

правової реальності; формуючи стратегію наукового дослідження на засадах 

поєднання методологічного потенціалу світоглядного (філософського), 

загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів, визначаючи потенціал наукового 

пізнання предмета дослідження та надаючи потужного імпульсу для подальшого 

розвитку дослідницької діяльності, що стосується пізнання теоретико-

методологічних аспектів правоутворення; 

5) розкриття проблематики теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення як явища, що має відповідний рівень розвитку, та сприяння 

побудові методологічної основи для подальшого наукового дослідження проблем 

правоутворення, правотворчості, законотворчості з огляду на соціальну 

зумовленість та правовий характер досліджуваного явища.    

Комунікативно-інституційний методологічний підхід як основа наукового 

дослідження предмета цього дисертаційного дослідження має низку переваг, на яких 
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варто окремо зосередити увагу. Насамперед, слід говорити про те, що цей підхід 

зумовлений особливостями предмету дослідження та дає змогу поєднати 

методологічний інструментарій юридичних наук і положень теорії комунікації та 

інституційного аналізу, забезпечивши всесторонність і комплексність наукового 

дослідження. Враховуючи методологічний потенціал комунікативно-інституційного 

підходу до пізнання теоретико-методологічних аспектів правоутворення, можна 

назвати декілька чинників (переваг), які зумовлюють можливість і доцільність 

використання вказаного методологічного підходу. 

По-перше, вироблення та обґрунтування нового інтегрованого методологічного 

підходу до пізнання теоретико-методологічних аспектів правоутворення, який 

забезпечить можливість відійти від дослідження правоутворення в аспекті виключно 

положень таких типів правопізнання як юснатуралізм та позитивізм, недопущення 

поляризації положень вказаних типів правопізнання, взявши за основу й інші 

чинники, які є ключовими для досліджуваного явища, зокрема його комунікативно-

правовий та інституційний аспекти. Варто погодитися з думкою В. Графського, що 

різноманітні тлумачення природи і призначення права призвели до виникнення 

декількох панівних на сьогодні традицій або типів правопізнання, з яких найбільш 

стійкими виявились два – природно-правовий тип і юридико-позитивістський [107, 

с. 143], в результаті чого ми спостерігаємо заперечення певної об’єктивної сутності 

права, незалежної від волі та свавілля офіційної влади, ототожнення права і закону, 

трактування права як втілення владного примусу та зобов’язуючої вимоги [481], 

стали причиною правового дуалізму щодо наявності двох систем права, які 

функціонують одночасно (права природного та права офіційного) [481]. На 

противагу цьому природно-правовий тип у своїх положеннях невиправдано змішує 

право та мораль, не визначає властивостей права та не відмежовує його від інших 

засобів соціального регулювання, заперечує взаємозв’язок між правом природним та 

правом позитивним [107, с. 144].   

У сучасних умовах розвитку права методологічні можливості юснатуралізму та 

позитивізму є такими, що не повною мірою можуть врахувати та забезпечити 

пізнання правових явищ, у тому числі й правоутворення. Сучасне правоутворення 
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розвивається і функціонує в умовах, пов’язаних із посиленням інтенсифікації 

розвитку суспільних відносин, а з ними і потреб у правовому забезпеченні 

суспільних відносин. Тому і наукове пізнання правоутворення потребує вироблення 

таких методологічних підходів, що забезпечать пізнання об’єктивно зумовлених 

потреб у праві та правовому регулюванні, що найбільш комплексно може бути 

розкрито за допомогою соціолого-правового підходу. З методологічної точки зору, 

функціональна недостатність концепцій юснатуралізму та позитивізму, що 

посилюється також сучасними процесами їх доктринальної поляризації, 

пояснюється тим, що вони не здатні повною мірою всесторонньо дослідити явище 

правоутворення, в тому числі і в аспекті його походження, об’єктивної 

зумовленості, факторів, які впливають на нього, форм виявлення як самостійного 

соціального правового явища І це потребує вироблення окремого методологічного 

підходу до його пізнання, в якості якого нами пропонується комунікативно-

інституційний методологічний підхід. Зазначений методологічний підхід 

функціонально здатен узагальнити, акумулювати та використати ключові ідеї і 

засади природно-правового та позитивістського типу, в результаті чого з’ясувати 

специфіку комунікативно-правових та інституційних аспектів правоутворення, їх 

теоретичного, прикладного значення, розкрити їх як у поєднанні між собою, так і у 

розмежуванні. Переваги комунікативно-інституційного підходу до вивчення 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення зумовлюються і сучасними 

процесами плюралізації методологічного інструментарію наукового пізнання, 

оскільки вказаний методологічний підхід функціонально здатен акумулювати 

функціональні можливості як загальнонаукових, так і спеціально-наукових методів 

наукового пізнання.  

У сучасній юридичній науці ситуація в методології правознавства зазнає цілком 

обґрунтованої критики, її плюралізація, яка подекуди спричинена низкою 

суб’єктивних факторів, зумовлює висновок про те, що в методологічному плані 

юридична наука є обділеною та такою, що загубилась у надмірно широкому колі 

методологічних інструментів наукового дослідження, в результаті це породжує 

ситуацію «методологічного злиденництва правознавства» [597, с. 6]. Як наслідок, це 
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на сьогодні призводить до необхідності поєднання та синтезу методологічного 

інструментарію [126, с. 18]; необхідності подолання доктринального 

методологічного плюралізму¸ що зумовлює можливість розвитку суб’єктивності у 

наукових дослідженнях [106, с. 12]; поширення практики вироблення не завжди 

обґрунтованих та об’єктивно потрібних авторських методологічних підходів до 

пізнання в правознавстві [61, с. 13]; посилення невизначеності та непослідовності 

розвитку методології сучасного наукового пізнання у сфері юриспруденції [109, 

с. 5]. Л. О. Мурашко на прикладі дослідження правоутворення в контексті 

аксіологічного підходу до його аналізу вказує на відсутність традиційної для науки 

якості «повної ясності», стійкості в думках, на полярність і дискусійність 

пропонованих ідей. Це зумовлено особливостями розвитку радянської юридичної 

науки, для якої характерним був монізм методологічного інструментарію, 

застиглість розвитку методології, її занадто «розсіяний» характер напрямів 

наукового пошуку [464, с. 32-33]. В такій ситуації важливими стають дослідження 

права (та правових явищ, у тому числі й правоутворення. – Прим. авт.) як 

самостійного соціального явища, що виникає, розвивається в умовах 

функціонування різноманітних способів соціального регулювання, відзначається 

власними особливостями, що відмежовує його від інших [748, с. 144; 570, с. 18-21], 

і, як наслідок, це вимагає застосування в юридичній сфері наукового інструментарію 

суміжних дисциплін, зокрема таких, як філософія, антропологія, психологія, 

соціологія [435, с. 7]. Як справедливо підсумовує О. В. Петришин, в такій ситуації 

відкривається шлях до інтегративної концепції права, яка дозволить подолати 

традиційність підходів та наукових шкіл [522, с. 244]. 

Пізнавальний потенціал комунікативно-інституційного підходу до аналізу 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення зумовлюється певним відходом 

від ідей таких традиційних типів правопізнання, як юснатуралізм та позитивізм, 

подоланням методологічного монізму радянських наукових досліджень правових 

явищ, що відобразився на результатах пострадянської юридичної науки, а також 

встановленні та застосуванні методологічної орієнтації у науковому дослідженні, 
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що бере за основу ідеї його належності до сфери людської комунікації та 

інституційного виявлення як самостійного соціального правового явища.  

Перевагами комунікативно-інституційного підходу є його націленість на 

наближення наукового дослідження до реального життя суспільства та громадян, які 

визначають характер і зміст утворення права, а також є об’єктом подальшого впливу 

права. Комунікативно-інституційний підхід дає можливість розкрити особливості 

розвитку взаємовідносин між суб’єктами суспільства з точки зору впливу на право, 

а також визначити характер розвитку права з точки зору розбудови суспільства, 

охарактеризувати його виявлення крізь призму самостійності серед явищ соціальної 

правової реальності. 

По-друге, сучасний стан утворення права зумовлений різноманітними 

факторами суспільного розвитку, виявлення, аналіз та врахування яких визначають 

формування такого права, що має соціально зумовлений характер, що відповідає 

потребам та інтересам функціонування суспільства, забезпечує закріплення і 

реалізацію соціальних цінностей. За змістом соціальна зумовленість права є 

особливим станом відповідності та адекватності права взаємодії між суб’єктами 

соціуму, відображеність у праві об'єктивної потреби та інтересів суспільства, 

націленість на досягнення соціально корисної мети, покладеної на право щодо 

ефективного правового регулювання. Соціальна зумовленість права безпосередньо 

пов’язана із категорією потреб та інтересів членів соціуму і суспільства в цілому, які 

слугують критерієм і виміром відповідності права. В юридичній літературі відповідь 

на це питання не є однозначною. У радянській юридичній науці як критерій 

об’єктивності права потреби та інтереси як членів соціуму, так і всього суспільства 

розкривалися через визнання походження права від суспільства та націленість права 

на їх закріплення, реалізацію, охорону. В результаті соціальну зумовленість права 

вчені розкривали як його походження від базисного (економічного) змісту [520, 

с. 34; 666, с. 18-19];  відображеність у праві інтересів панівного класу, яким у 

радянському суспільстві визнавався пролетаріат [684, с. 188-190; 189, с. 111-113]; 

його функціонування як окремого інструменту, що знаходився в руках пролетаріату 

як пануючого класу [679, с. 36; 791, с. 107; 373, с. 76-77]; один із засобів 
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забезпечення розбудови і розвитку соціалістичної системи, яка відповідає інтересам 

радянського суспільства, отож і саме право має бути таким, що відповідає потребам 

розвитку суспільства [289, с. 202; 572, с. 112]. Сучасний етап розвитку права 

відрізняється значною інтенсифікацією та ускладненням, що відбувається під 

впливом трансформаційних перетворень українського суспільства. В таких умовах 

слід шукати інші, більш виправдані та науково обґрунтовані підходи до 

характеристики соціальної зумовленості права, вироблення механізмів забезпечення 

його соціальної обумовленості, недопущення створення права, яке суперечить 

потребам та інтересам соціуму, не відповідає традиційним, усталеним засадам 

комунікації між суб’єктами соціуму, що може провокувати соціальні конфлікти, 

розколювати суспільство. На переконання П. М. Рабіновича, в процесі дослідження 

слід враховувати біосоціальні характеристики індивідів, їх психологічний стан, 

взаємовідносини між ними, реальність задоволення інтересів, унікальність 

соціальної ситуації та соціальної ситуативності в цілому, неможливість 

застосування виключно формалізованого підходу, необхідність відійти за межі суто 

юридичного тексту та юридичної ситуації [601, с. 12-14]. Яскравим прикладом 

творення права всупереч об’єктивним соціальним потребам була розробка та 

прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики України» 

№ 5029-VI від 03 липня 2012 року [238]. Він не лише надавав особливого статусу 

так званим мовам регіонального спілкування, а й закріплював положення, які не 

тільки не відповідали об’єктивним потребам суспільства, а й здійснювали 

деструктивний вплив на розвиток суспільства, взаємовідносини між суб’єктами 

суспільства, що призвело до його поділу та поляризації поглядів на питання 

мововживання за ознакою мови спілкування.  

Комунікативно-інституційний підхід до пізнання правоутворення потенційно 

спроможний дати відповідь на питання змісту так званого правоутворюючого 

інтересу, який за своєю сутністю матиме об’єктивний характер, визначаючи 

утворення права як об’єктивного процесу об’єктивації права. Комунікативно-

інституційний підхід здатен охарактеризувати правоутворюючий інтерес з точки 

зору результату узгодження різноманітних інтересів у межах комунікативних 



 162 

зв’язків між суб’єктами та формування єдиного соціально корисного інтересу, що 

відповідатиме потребам соціуму, тим самим матиме інституційне виявлення у 

вигляді конкретної моделі правового забезпечення суспільних відносин, її статусу, 

процесу реалізації тощо. З іншого боку, є можливість встановити і сам процес 

зародження, становлення та динаміки зміни правоутворюючого інтересу, процесу 

узгодження соціально корисного інтересу, який зумовлює відповідне правове 

закріплення та регулювання суспільних відносин.  

Іншою проблемою соціальної зумовленості права є його націленість на 

забезпечення соціальних потреб соціально незахищених верств населення. Саме 

комунікативно-інституційний підхід покликаний встановити стан соціальності 

права, його націленість на забезпечення потреб та інтересів соціально незахищених 

верств населення, а також встановити коло правоутворюючих факторів, здійснити їх 

аналіз, виробити пропозиції щодо встановлення, зміни або скасування норм права, 

націлених на реалізацію потреб та інтересів зазначеної категорії суб’єктів. 

Наприклад, законодавче поширення в Україні інституту оподаткування пенсійного 

забезпечення [214] викликало потужний суспільний резонанс та негативну реакцію 

міжнародного співтовариства, що засвідчує його антисоціальність, невідповідність 

комунікативним основам суспільства, що сформувались на конкретний момент 

прийняття вказаного нормативно-правового акта, посилення податкового тиску на 

соціально незахищені верстви населення. У такому разі саме комунікативно-

інституційний підхід функціонально спроможний визначити рівень соціальної 

зумовленості норм права, їх відповідність соціально зумовленим основам права, 

комунікативним засадам взаємодії між суб’єктами соціуму та суспільством у 

цілому.  

Комунікативно-інституційний підхід дослідження в контексті соціальної 

зумовленості права дасть змогу акцентувати увагу на соціальних чинниках 

(факторах), які впливають на процес утворення і розвитку права, визначають його 

зміст і націленість подальшого правового впливу. Заснованість наукового 

дослідження на комунікативно-соціологічному підході дозволить отримати відповіді 

на питання щодо кола факторів правоутворення, їх взаємовпливу, соціальної 
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зумовленості права, а також встановити особливості зворотної дії права та його 

впливу на суспільні відносини. Комунікативно-інституційний підхід, з огляду на те, 

що правові норми мають реальний характер та реалізуються в межах реальних 

суспільних відносин, може бути взятий за основу аналізу змісту законодавчої бази 

на предмет відображення у його змісті об’єктивних потреб та інтересів соціуму. На 

переконання В. В. Лапаєвої, дослідження стану та рівня відповідності й адекватності 

норм права, закріплених у положеннях законодавства, регульованим суспільним 

відносинам відбувається шляхом: 

 аналізу співвідношення між положеннями законодавства та фактично 

існуючими нормами соціального спілкування; 

 пошуку відповідності між положеннями законодавства та фактично 

існуючими нормами соціального спілкування [388, с. 24-25]. 

Окрім того, комунікативно-інституційний підхід потенційно спроможний 

встановити рівень соціальної зумовленості права не лише щодо конкретного етапу 

розвитку суспільних відносин та права, а й дослідити зазначене питання у динаміці. 

Це дає можливість встановити фактори, соціальні потреби, стан правового 

забезпечення суспільних відносин у їх розвитку, показати норми права, які не 

відповідають вимогам соціальної зумовленості, визначити суспільні відносини, які 

потребують правового закріплення та регулювання, а також з’ясувати тенденції їх 

розвитку з метою адекватної зміни правового регулювання суспільних відносин у 

майбутньому. 

По-третє, комунікативно-інституційний методологічний підхід, що може бути 

застосовано для дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення, 

потенційно сприятиме відходу від дискусії щодо співвідношення права і закону як 

одного з ключових аспектів характеристики типів правопізнання та розуміння 

правоутворення. Це забезпечить подолання дискусійності в цьому питанні та 

виробляння єдиного розуміння правоутворення як явища соціально-правової 

реальності. Сучасне розуміння правоутворення засновується на розмежуванні 

ключових положень правопізнання, особливо це стосується ідей про розмежування 

права і закону. В юридичній літературі вчені вже звертали увагу вчених на те, що ця 



 164 

дискусія зумовлює дискусійність розуміння правоутворення і його аспектів, як 

наслідок, доктринальне розуміння правоутворення умовно структурується на три 

основні підходи: позитивно-нормативний, природно-правовий та юридико-

соціологічний [427, с. 83], зміст яких ґрунтується на ідеях розмежування права і 

закону як результату утворення і оформлення права. Відповідно до ідей позитивізму 

(нормативізму) правоутворення ототожнюється з поняттям «правотворчість», 

оскільки право розуміється як зведена в закон воля держави [620, с. 206-207], що є 

результатом діяльності держави, в якому відображається воля державної влади та 

оформлюється у вигляді джерела позитивного права [391, с. 24-25]. Внаслідок 

ототожнення понять «право» і «закон» ототожнюється і розуміння таких понять, як 

«правоутворення» та «правотворчість», а також і поняття «законотворчість», що 

розглядаються як інститут оформлення волі держави у вигляді закону. Сутність 

правоутворення пов’язується із владною діяльністю уповноважених органів 

держави, а її метою є утворення, зміна та скасування нормативно-правових актів, за 

допомогою яких правові норми до чинної правової системи запроваджуються, 

змінюються чи скасовуються у ній [195, с. 161].  

Природно-правове розуміння засноване на тому, що право є виявленням 

свободи і справедливості, існує поза державою. Позитивне право як таке не 

відкидається, але виконує забезпечувальну роль щодо природного права з метою 

упорядкування та охорони природних прав індивідів [620, с. 206]. Право 

відмежовується від текстів законів, включає в себе правосвідомість, систему 

осмислених понять про загальнообов’язкові норми, заборони, права, обов’язки, 

умови їх виникнення та реалізації, порядок та форми захисту [397, с. 263-269]. Як 

наслідок, правоутворення визначається як явище, що зумовлює зародження та 

виокремлення природного права. Своєю чергою правотворчість (законотворчість) є 

допоміжною діяльністю щодо фіксації та захисту природно-правових норм.  

Утворення права засноване на тому, що право та закон є явищами різними, 

однак вони не протиставляються, не виключають одне одного та не конкурують між 

собою. Правоутворення відбувається в межах суспільних відносин, тому воно є 

таким, що засноване на виокремленні із суспільних відносин правових норм [620, 
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с. 206-207]. Своєю чергою правотворчість є складовим етапом (елементом) 

правоутворення, що забезпечує надання праву певної форми вираження. Водночас 

право може існувати не лише у вигляді текстів законодавчих актів, правових знань 

та уявлень, а й у формі порядку суспільних відносин, що виявляється в діях та 

поведінці людей [397, с. 270]. На таких ідеях засновано соціологічний підхід до 

розуміння правоутворення, відповідно до якого право є таким, що походить від 

фактичних суспільних відносин, держава лише констатує право, здійснює його 

охорону і захист, а зміна права відбувається під впливом суспільного розвитку. 

Право є таким, що зароджується і утворюється в самому суспільстві [811]. Сучасне 

розуміння правоутворення знову ж таки засновується на концепції спільності та 

відмінності права і закону, що доповнюється ідеями про взаємодію правової 

держави і громадянського суспільства. Згідно з цим підходом право є таким явищем, 

що може існувати як інституційно оформлене явище, так і поза межами своєї 

інституційної форми (законодавство). Таке існування можливе у вигляді конкретної 

поведінки суб’єктів у конкретних правовідносинах [648, с. 31].  

Отже, можна говорити, що комунікативно-інституційний підхід до розуміння 

досліджуваного нами явища є найбільш наближеним до реального життя 

суспільства та особи, оскільки існує в межах людської поведінки, визначається 

суспільними та індивідуальними потребами, залежить від динаміки розвитку самого 

суспільства. Окрім того, в межах цієї концепції держава в особі органів державної 

влади, недержавні суб’єкти, наділені публічною владою (міжнародні організації, 

органи місцевого самоврядування, профспілкові організації тощо), забезпечують 

надання документальної форми праву, його подальшу реалізацію, охорону та захист. 

Така діяльність має правовий характер і, відповідно, потребує методологічного 

інструментарію юридичних наук. Окрім того, оформлення права у вигляді 

відповідного документа потребує відповідних навиків юридико-технічного 

оформлення документації. Зазначені аспекти також потребують застосування 

методів юридичних наук для пізнання теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення. Поєднання вказаного методологічного інструментарію в межах 

комунікативно-інституційного підходу матиме науково виправданий характер та 
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дозволить розкрити це питання з позиції не протиставлення права і закону, а їх 

органічного поєднання як категорії змісту, що має соціально зумовлений характер, 

та форму, наділену юридико-технічними характеристиками. Окрім того, іншою 

важливою перевагою комунікативно-інституційного підходу до наукового пізнання 

правоутворення є те, що зазначений підхід враховує та відображає в результатах 

наукового дослідження суб’єктний та об’єктивний аспекти правоутворення, 

характеризує вплив соціуму на утворення права та діяльності індивідів, які наділені 

повноваженнями у сфері права, мають вплив на творення права тощо.      

По-четверте, комунікативно-інституційний підхід до пізнання правоутворення є 

найбільш оптимальним для наукового дослідження зв’язку права з іншими засобами 

соціального регулювання, проблем їх утворення та взаємодії. Слід зазначити, що 

утворення права та утворення інших засобів соціального регулювання має власні 

закономірності, зумовлені соціальними потребами та в подальшому націлені на 

досягнення відповідного регулятивного ефекту. Оскільки право є не єдиним засобом 

регулювання суспільних відносин, зауважимо, що всі засоби соціального 

регулювання мають закономірності свого зародження розвитку, становлення та 

вдосконалення. Комунікативно-інституційний підхід до пізнання теоретико-

методологічних аспектів правоутворення функціонально спроможний дослідити 

питання факторів, які впливають на утворення права та інших засобів соціального 

регулювання, здійснити їх аналіз та встановити, як саме вони співвідносяться між 

собою, визначити особливості їх взаємовпливу один на одного.  

Специфіка сучасного етапу розвитку права зумовлена його інтегрованим 

призначенням, яке має врахувати та акумулювати регулятивний потенціал інших 

засобів соціального регулювання та встановити особливості сучасного права щодо 

забезпечення комплексного регулятивного впливу на суспільні відносини. Тим 

самим сучасне право націлене на забезпечення справедливості, охорони 

індивідуальних інтересів особи, що не суперечать інтересам інших суб’єктів, за 

своїм призначенням має створити умови для вільного волевиявлення суб'єктів та 

бути мірою обмеження свободи з метою обмеження свавілля, забезпечення 

справжньої свободи особи [778, с. 120]. Отже, перевагами комунікативно-
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інституційного підходу до пізнання правоутворення буде поєднання 

функціонального потенціалу правоутворення та інститутів утворення інших засобів 

соціального регулювання, визначення проблем їх співвідношення та взаємодії, що є 

основою побудови ефективного механізму соціального регулювання. Зазначений 

методологічний підхід здатен охарактеризувати взаємовплив права та інших засобів 

соціального регулювання. У процесі правоутворення будь-яка соціальна норма може 

набути статусу правової шляхом її формалізації та санкціонування, і навпаки, 

скасування норми права призводить до втрати нею правових властивостей та 

набуття властивостей соціальної неправової норми. З точки зору комунікативно-

інституційного підходу, можна встановити оптимальний баланс між правовими 

засобами соціального регулювання та іншими неправовими нормами соціального 

регулювання, основа якого закладається в межах правоутворення.  

По-п’яте, важливе значення в аспекті пізнання правоутворення займає питання 

конфліктності та компромісності правовідносин, які є джерелом правоутворення. У 

сучасній юридичній науці поширюється ідея трансформації призначення права 

шляхом переходу від ідей управлінського впливу на суспільство за допомогою права 

до превентивного впливу права щодо недопущення або подолання соціальних 

конфліктів. У цьому плані вчені справедливо вказують на те, що зумовленість права 

соціальними інтересами та відносинами призводить до трансформації розуміння 

його сутності [522, с. 248]. Трансформуючи таких підхід до розуміння сутності 

права на площину розуміння теоретико-методологічних аспектів правоутворення, 

можемо підсумувати, що наукове дослідження правоутворення засновується на 

соціологічних аспектах його пізнання, які, трансформуючись, ведуть до його 

характеристики як засобу вирішення соціальних конфліктів. Отож соціальний 

конфлікт є тим каталізатором (джерелом) правоутворення, який визначає умови, 

зміст і результат правоутворення, характеризує призначення права в цілому та 

забезпечує протидію та/або подолання соціальних конфліктів. Водночас, не лише 

соціальний конфлікт слід визнавати джерелом правоутворення, а й соціальний 

компроміс. Компромісні правовідносини  разом із конфліктними відображають, за 

переконанням професора С. В. Бобровник, біполярну модель соціального життя [48, 
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с. 66], які є двома діалектично протиборними і водночас об’єднуючими факторами, 

що впливають на формування всіх сфер діяльності людини, в тому числі й правової 

[830, с. 45-46]. Комунікативно-інституційний підхід до пізнання правоутворення 

потенційно здатен розкрити зазначене явище, в якому поєднуються конфліктні та 

компромісні засади, які визначають націленість правоутворення на недопущення 

або подолання конфліктів та забезпечення поширення компромісних засад 

життєдіяльності суспільства. Комунікативно-інституційне дослідження 

правоутворення в перспективі сприятиме встановленню закономірностей 

зародження та розвитку конфліктних і компромісних правовідносин, у подальшому 

сприятиме аналізу правоутворення через проблематику виявлення цих 

правовідносин, встановлення їх співвідношення та характеру відображеності у 

змісті норм права. 

З іншого боку, комунікативно-інституційний методологічний підхід зможе 

забезпечити дослідження правовідносин як джерела правоутворення, встановлення 

їх особливостей на предмет їх конфліктності або компромісності. На переконання 

Ю. О. Тихомирова, компромісні правовідносини за своєю сутністю втілюють у собі 

основи солідарності та єдності потреб та інтересів, переважно мають диспозитивний 

характер, націлені на досягнення домовленостей між людьми. Водночас конфліктні 

правовідносини засновані на гедоністичних цінностях та антиморалістичних 

мотивах, на природному протиборстві суб’єктів. Аналізуючи їх як джерело 

правоутворення, вчений приходить до висновку, що у першому випадку 

правовідносини зумовлюють зміст правоутворення, який стосується їх регулювання 

або визнання правом. У другому випадку правоутворення буде стосуватися 

введення охоронних і захисних норм права з метою попередження конфліктних 

правовідносин [702, с. 83-86]. 

У цьому контексті комунікативно-інституційний підхід сприятиме 

встановленню закономірностей правоутворення як явища, зумовленого 

відповідними правовідносинами, які своєю чергою визначають зміст і характер 

правових норм, які є результатом правоутворення, їх прийняття, зміни або 

скасування.  



 169 

По-шосте, важливе місце в системі наукових юридичних досліджень займають 

питання практичного аспекту, забезпечення наближеності дослідження до реальної 

життєдіяльності суспільства, функціонування держави та правової системи. 

Правоутворення як явище правової реальності не існує поза її межами, воно 

породжене соціальними факторами, ними зумовлене та в подальшому визначає 

характер зворотного впливу права на інші явища правової реальності. Наукові 

дослідження правоутворення не можуть бути відірвані від правової реальності, 

мають бути націлені на отримання практично корисної науково обґрунтованої 

інформації про досліджуване явище. На переконання А. П. Зайця, слід розкрити 

розуміння права так, щоб забезпечити реалізацію практичної націленості правових 

досліджень. Відповідно, і право вчений пропонує розуміти як норму, правило, 

мірило реальних відносин між людьми [692], що в подальшому дозволяє 

акцентувати увагу на закономірностях практики існування і функціонування 

досліджуваного явища.  

Окремо слід наголосити і на наявності творчого аспекту в питанні утворення 

права, що має суб'єктний характер та становить науковий інтерес, може бути 

комплексно розкритий за допомогою комунікативно-інституційного 

методологічного підходу. Здійснюючи наукове дослідження, важливо окремо 

звернути увагу на проблему врахування такого аспекту, як творчість суб’єктів у 

процесі оформлення правових норм та їх закріплення в правових приписах. Така 

творча діяльність притаманна виключно людині [62, с. 18-20], яка завдяки власній 

розумовій діяльності здатна узагальнити об’єктивну потребу в правовому 

забезпеченні суспільних відносин, здійснити моделювання доцільного правового 

регулювання, його апробацію, проектування норми права та її закріплення в 

правових приписах за допомогою правил юридичної техніки. Оскільки реалізація 

права так само забезпечується діяльністю суб’єктів права, зауважимо, що їх творча 

активність так само має важливе значення для забезпечення реальності права, його 

втіленості в поведінку суб’єктів права, досягнення бажаного та необхідного 

правового ефекту, що є важливим аспектом правоутворення. Реалізація права 

більше визначається формальними механізмами функціонування, водночас це не 
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виключає елементу творчості в діяльності суб'єктів права. У такому контексті 

можемо говорити про комунікативно-інституційну природу правоутворення, що 

варто враховувати під час його дослідження.  

Проблема реалізації та реалізованості норм права, закріплених законодавчими 

актами, також залишається поза увагою як практиків у сфері законотворчості, так і 

науковців. Хоча сам акт законодавства як такий націлений на досягнення умовно 

визначеного правового, відповідно і соціального, ефекту, вчені справедливо 

зазначають, що ця проблема має для юриспруденції похідний другорядний характер, 

за межами юриспруденції залишається і проблема змін у праві [522, с. 241]. 

Невизначеною в доктринальному плані є і проблема виявлення соціальної потреби у 

зміні правового регулювання, забезпечення неупередженості та професійності 

суб’єктів, відповідальних за моніторинг законодавства, його об’єктивну оцінку з 

точки зору забезпечення потреб у правовому регулюванні, відповідності правового 

регулювання об’єктивним умовам розвитку суспільства, тим потребам, які 

зумовлені суспільним розвитком. У цьому контексті слід погодитись із думкою 

С. С. Алексєєва в тому, що сучасний процес пізнання правових явищ потребує 

пізнання їх дійсної ефективності, встановлення того, наскільки ефективно вони 

функціонують [12, с. 16-17]. 

Окрім того, поза увагою правознавців залишаються й інші аспекти 

правоутворення, які мають соціально зумовлений практичний характер та 

стосуються: 

 концептуальних засад розвитку права, які мають бути засновані на 

результатах аналізу стану та перспектив розвитку суспільних відносин, їх потребах 

щодо стимулювання розвитку або протидії деструктивним соціальним процесам, 

забезпечення стимулювання або обмежень в тій або іншій сфері життєдіяльності 

суспільства; 

 проблем виникнення та протидії соціальним конфліктам, які зумовлені 

відсутністю або недоліками існуючого правового регулювання, його 

невідповідністю соціальним потребам; 
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 зловживання правом у сфері творення права, що спричиняє його 

непослідовний розвиток, існування таких норм права, які закріплюють певний 

суб’єктивний інтерес, не відображають об’єктивної потреби соціуму; 

 дублювання повноважень суб’єктів у сфері правотворчості або їх 

неузгодженості, що призводить до непослідовного розвитку права; 

 відсутності науково обґрунтованого механізму виявлення, аналізу та 

врахування соціальних факторів, які визначають правоутворення та впливають у 

подальшому на досягнення бажаного та необхідного правового ефекту тощо. 

Окреслені питання становлять науковий інтерес та потребують відповідного 

наукового опрацювання, що найбільш комплексно може бути розкрито, якщо 

засновуватись на комунікативно-інституційному методологічному підході, в центрі 

уваги якого буде стан соціальної зумовленості утворення права, його відповідність 

соціальним потребам. Це дасть змогу встановити та обґрунтувати шляхи 

вдосконалення якості права в частині забезпечення поточних і перспективних 

потреб та інтересів соціуму. 

Методологічний плюралізм, характерний для сучасного етапу розвитку 

наукових правових досліджень, зумовлений складністю і багатоаспектністю права 

та, відповідно, правових явищ, у тому числі й правоутворення. Застосування 

різноманітних методів наукового пізнання зумовлює доцільність узагальнення їх 

функціональних можливостей та визначення їх націленості за допомогою 

методологічного підходу як узагальнюючої науково-дослідної стратегії. У межах 

цієї дисертаційної роботи вважаємо за доцільне засновувати своє дослідження на 

пізнавальних можливостях комунікативно-інституційного підходу, який найбільш 

комплексно відповідає меті та завданням наукового дослідження, акумулює основні 

ідеї панівних типів правопізнання, посилює функціональні можливості методів 

наукового пізнання та визначає мету наукового дослідження теоретико-

методологічних аспектів правоутворення, центральною ідеєю якого є поєднання 

комунікативно-правових та інституційних аспектів досліджуваного явища. 
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Висновки до Розділу 2 

 

1. 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.  

2. Положення юснатуралізму формують пізнавальну основу дослідження 

правоутворення крізь призму його розуміння як: 1) виявлення живої природи, що 

відображає її закони, які мають бути поширені на всіх людей та є основою їх 

гармонійного співжиття, тому правоутворення є об’єктивно зумовленим явищем, 

яке виявляє, акумулює та забезпечує втілення в життя суспільства законів природи 

та їх прояву в моральних основах співжиття людей; 2) особливого закономірного 

процесу формування правил поведінки, які мають природно-правовий характер; 

3) явища, що визначає зв’язок між нормами моралі та нормами права, 

трансформуючи моральні засади співжиття у правові, здійснюючи їх визнання та 

санкціонування; 4) природно-соціального явища, що не пов’язане зі спеціально 

юридичним унормовуванням життєдіяльності суспільства, водночас спроможного 

поширити на суспільні відносини природні правила співжиття.  

3. Положення позитивізму потенційно сприятимуть 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. 

Водночас положення позитивізму залишають поза увагою категоріальні аспекти 

правоутворення, його ознаки та сутність, невиправдано ототожнюють поняття 

«правоутворення» та «правотворчість», що значно звужує межі пізнання 

правоутворення, не розкриваючи аспектів самоутворення права, факторів, які 

впливають на його утворення; остаточно невизначеним залишається питання 

походження права, умов його зміни та скасування крізь призму процесу утворення 
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права; перебільшеною є роль держави у правоутворенні, що не завжди є виключним 

і єдиним суб’єктом, від якого залежить зміст права, роль правоутворення 

визначається неоднозначно і однобічно в контексті ролі держави як суб’єкта 

публічного владарювання.  

4. Соціологічний підхід до праворозуміння є одним із ключових у 

дослідженні теоретико-методологічних аспектів правоутворення, оскільки 

характеризує його насамперед як явище соціальне, відповідно, і його теоретико-

методологічні аспекти 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.  

5. Дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення, 

засновуючись на положеннях психологічної школи праворозуміння, дасть змогу: по-

перше, акцентувати увагу на ролі та значенні людської психіки і свідомості у 

процесі формування права як такого, що залежить від індивідуальних властивостей 

людини; по-друге, розмежувати офіційне та інтуїтивне право в межах проблематики 

утворення права, що розкриє формальний і реальний характер права як результату 

його утворення; по-третє, встановити закономірності утворення права і його 

сприйняття залежно від людських здібностей до інтелектуальної та творчої 

діяльності. Водночас у пізнавальному плані положення психологічної концепції 

функціонально недостатні для пізнання природи і походження права, форм 

вираження утвореного права, без відповіді залишається питання юридичної техніки 

формалізації права, а також невиправдано розширене саме розуміння поняття 

«право», тим самим значно розширений зміст розуміння правоутворення. 

6. Важливим аспектом методологічної основи дослідження є сам феномен 

правоутворення, який є самостійним: 1) явищем реальності, яке має як соціальний, 

так і правовий характер, займає самостійне місце в системі явищ соціальної і 
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правової реальності, має відповідне функціональне призначення, зміст, форми 

виявлення тощо, самостійність якого визначається його властивостями, 

взаємозв’язком з іншими явищами соціальної та правової реальності, 

функціональним призначенням, яке воно виконує в межах системи соціальних і 

правових явищ; 2) елементом понятійно-категоріального апарату, що визначає 

конкретне явище, засновуючись на виокремлених його ознаках та співвідношенні з 

іншими елементами понятійно-категоріального апарату юридичної науки; 

3) об’єктом наукового осмислення, що становить пізнавальний інтерес, потребує 

наукового переосмислення з метою отримання нових знань про правоутворення та 

переосмислення існуючих. 

7. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення становить: 1) система принципів наукового пізнання як 

комплекс фундаментальних засад наукового пізнання, на яких засноване саме 

дослідження та які визначають сутність і зміст наукової діяльності; 2) комплекс 

методологічних підходів, які визначають загальну методологічну ідею наукового 

пізнання теоретико-методологічних аспектів правоутворення та відображають мету 

їх наукового вивчення, що зумовлено положеннями типів праворозуміння; 

3) система світоглядних (філософських), загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів наукового дослідження, що забезпечують всесторонність та 

комплексність наукового дослідження теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення. 

8. Теоретико-методологічні засади правоутворення, як предмет наукового 

пізнання, мають синтезуючий характер, поєднуючи декілька аспектів аналізованого 

явища, що своєю чергою зумовлює потребу у виробленні й обґрунтуванні 

інтегрованого методологічного підходу до наукового пошуку.  

9. Враховуючи особливості теоретико-методологічних засад правоутворення, 

на нашу думку, найбільш доцільним методологічним підходом до їх вивчення 

видається комунікативно-інституційний, який поєднує в собі функціональні 

можливості дослідження комунікативно-правових та інституційних аспектів 

правоутворення як самостійно, так і у їх поєднанні. Комунікативно-інституційний 
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підхід забезпечить міждисциплінарну стратегію осмислення теоретико-

методологічних аспектів правоутворення крізь призму світоглядної ідеї, яку 

становить соціологічний тип правопізнання, через який відбуватиметься процес 

його дослідження та інтерпретації отриманих результатів.  

10. Комунікативно-інституційний підхід є складовою частиною методології 

наукового дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення, що, на 

нашу думку, має забезпечити:  а) реалізацію гносеологічної функції щодо отримання 

нових знань про закономірності зародження, становлення, розвитку, 

функціонування та вдосконалення правоутворення; б) об’єктивну оцінку існуючого 

стану наукового правового дослідження правоутворення, а також визначення 

специфіки практичних аспектів функціонування правоутворення в сучасних умовах 

розвитку суспільства та правової системи; в) реалізацію методологічним підходом 

функції інтеграції шляхом поєднання в процесі наукового дослідження 

комунікативно-правових та інституційних аспектів правоутворення, які визначають 

його природу, сутність, зміст, функціональне призначення та результативність, тим 

самим забезпечити всебічність і комплексність наукового дослідження; 

г) врахування існуючих тенденцій розвитку юриспруденції, забезпечивши 

заснованість наукового дослідження на засадах націленості на пізнання явищ 

правової реальності; формуючи стратегію наукового дослідження на засадах 

поєднання методологічного потенціалу світоглядного (філософського), 

загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів, визначаючи потенціал наукового 

пізнання предмета дослідження та надаючи потужного імпульсу для подальшого 

розвитку дослідницької діяльності щодо пізнання теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення; д) розкриття проблематики теоретико-методологічних 

засад правоутворення як явища, що має відповідний рівень розвитку, та сприяння 

побудові методологічної основи для подальшого наукового дослідження проблем 

правоутворення, правотворчості, законотворчості з огляду на соціальну 

зумовленість і правовий характер досліджуваного явища.    

11. Комунікативно-інституційний методологічний підхід як основа наукового 

дослідження предмета цього дисертаційного дослідження має низку переваг: по-
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перше, забезпечить можливість відійти від дослідження правоутворення в аспекті 

виключно положень таких типів правопізнання як юснатуралізм та позитивізм, 

недопущення поляризації положень вказаних типів правопізнання, взявши за основу 

й інші чинники, які є ключовими для досліджуваного явища, зокрема його 

комунікативно-правовий та інституційний аспекти; по-друге, спроможний дати 

відповідь на питання змісту так званого правоутворюючого інтересу, який за своєю 

сутністю матиме об’єктивний характер, визначаючи утворення права як 

об’єктивного процесу об’єктивації права, охарактеризувати правоутворюючий 

інтерес з точки зору результату узгодження різноманітних інтересів у межах 

комунікативних зв’язків між суб’єктами та формування єдиного соціально 

корисного інтересу; по-третє, сприятиме відходу від дискусії щодо співвідношення 

права і закону як одного з ключових аспектів характеристики типів правопізнання та 

розуміння правоутворення, здатен врахувати суб’єктний та об’єктивний аспекти 

правоутворення, характеризує вплив соціуму на утворення права та діяльності 

індивідів, які наділені повноваженнями у сфері права, мають вплив на творення 

права; по-четверте, сприятиме аналізу зв’язку права з іншими засобами соціального 

регулювання крізь призму проблем їх утворення та взаємодії; по-п’яте, здатен 

розкрити теоретико-методологічні аспекти правоутворення як сфери поєднання 

конфліктних і компромісних елементів, які визначають націленість правоутворення 

на недопущення або подолання конфліктів та забезпечення поширення 

компромісних засад взаємодії між людьми; по-шосте, поглибити вивчення 

практичних аспектів правоутворення, які стосуються концептуальних засад 

розвитку права, протидії соціальним конфліктам, які зумовлені відсутністю або 

недоліками наявного правового регулювання, його невідповідністю соціальним 

потребам, зловживання правом у сфері творення права, дублювання повноважень 

суб’єктів у сфері правотворчості або їх неузгодженості тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОУТВОРЕННЯ  

 

 

3.1 Правоутворення як елемент понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки 

 

Ключовим теоретико-правовим аспектом наукового дослідження будь-якого 

явища або процесу правової дійсності є понятійні закономірності, які відображають 

його місце в понятійно-категоріальному апараті юридичної науки, дають 

можливість відокремити від інших явищ і процесів, встановити і охарактеризувати 

його ознаки, а також обґрунтувати найбільш доцільне визначення поняття, яке 

об’єктивно та всебічно характеризуватиме досліджуване явище або процес. 

Обґрунтування поняття відповідного явища або процесу методологічно дає змогу 

охарактеризувати закономірності, які об’єктивно потребують наукового пізнання, 

забезпечуючи всебічність, системність та результативність наукового дослідження. 

Правоутворення як самостійне правове явище, яке може бути предметом наукового 

дослідження в межах як існуючих шкіл праворозуміння, так і правових пошуків, 

характеризується комплексом загальнотеоретичних аспектів, які зумовлюють 

закономірності його зародження, становлення, розвитку, функціонування та 

вдосконалення. Такими загальнотеоретичними аспектами правоутворення, на нашу 

думку, є: 

1) понятійні закономірності правоутворення, що характеризують його місце в 

системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки; розкривають ознаки 

правоутворення, які відображають його особливості; уніфікують його визначення; 

2) закономірності місця і ролі правоутворення в системі правових явищ, що 

вказують на його самостійність та взаємозв’язок з іншими явищами правової 

дійсності; 

3) закономірності форм правоутворення, що відображають його формальні 

характеристики вираження та здійснення; 
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4) закономірності поняття, різновидів і значення факторів правоутворення, їх 

зародження, розвитку, характеру впливу на утворення права; 

5) закономірності процесуальних основ правоутворення, що відображають 

особливості його здійснення та досягнення результату в процесі функціонування. 

Понятійні закономірності правоутворення посідають центральне місце в 

системі наукового аналізу загальнотеоретичних аспектів вказаного явища. Їх 

наукова розробка потенційно націлена на: 

 встановлення самостійного характеру правоутворення в системі правових 

явищ, визначення можливостей розмежування правоутворення та інших явищ 

правової дійсності; встановлення взаємозв’язку з ними та визначення його ролі; 

 з’ясування ознак правоутворення, які відображають найбільш сталі та 

автентичні його характеристики як правового явища, здійснення аналізу ознак 

правоутворення та розкриття їх змісту; 

 визначення самостійного значення правоутворення в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, відмежування його від інших понять та 

категорій юридичної науки; 

 узагальнення та уніфікацію доктринального визначення правоутворення на 

підставі виокремлених і проаналізованих ознак вказаного поняття.  

Доцільність наукової розробки понятійних аспектів досліджуваного явища 

зумовлюється такими факторами. По-перше, складністю та багатоаспектністю 

правоутворення, що потребує особливої уваги науковців у процесі всестороннього 

наукового дослідження [348, с. 5], зумовленого такими наукознавчими проблемами, 

як: історико-правовий аспект правоутворення, що визначається як процес 

виникнення і подальшого розвитку права; структурно-функціональний аспект, 

відповідно до якого воно постає невід’ємною стороною правового життя, що 

складається в діяльності різних суб’єктів соціальних зв’язків з оновлення та 

подальшого вдосконалення права; понятійний аспект, зумовлений доцільністю 

відмежування поняття «правоутворення» від таких понять, як «правотворчість», 

«законотворчість», «нормотворчість», які формуються під впливом розуміння права, 
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мають загальні (спільні) ознаки і в юридичній літературі досить часто вживаються 

як синоніми [53, с. 12]. 

По-друге, появою поточних змін у праві, які зумовлюють виникнення нових 

галузей законодавства, посиленням ролі представницьких органів влади в механізмі 

утворення права, активізацією правотворчості, необхідністю її модернізації, 

обґрунтуванням тактики і стратегії в правотворчій сфері. Такий трансформаційний 

характер розвитку права, на переконання вчених, потребує вдосконалення 

доктринального розуміння поняття «правоутворення» та з’ясування його 

співвідношення з такими поняттями, як «правотворчість», «правовстановлення» та 

«формування права», що в подальшому складе основу модернізації правотворчості, 

її заснованості на засадах єдиної стратегії і тактики [617, с. 1-2].  

По-третє, відсутністю однозначної відповіді на загальне питання щодо 

виникнення і закріплення норм права, що викликає дискусію про розуміння поняття 

«правоутворення» [25, с. 4].  

Іншим аргументом на користь доцільності наукового обґрунтування понятійних 

аспектів правоутворення є неоднозначність розуміння правоутворення та 

доцільність уніфікації дефініції цього поняття. І. С. Кириленко справедливо 

зазначає, що важливого значення в процесі здійснення наукового дослідження 

набуває розробка понятійно-категоріального апарату, що дасть змогу удосконалити 

та уніфікувати визначення того або іншого поняття [317, с. 64].  

Понятійні аспекти правоутворення мають як теоретичне, так і практичне 

значення. Його дослідження створює наукову основу формування системи права і 

системи законодавства держави, що відповідає об’єктивним потребам розвитку і 

трансформації сучасного суспільства. Обґрунтування поняття та ознак 

правоутворення є необхідним етапом проведення реформ у правові сфері. На 

переконання А. В. Грищенко, яка вказує на єдність процесів правоутворення, 

реалізації права та його охорони, саме чіткість розуміння правоутворення, 

заснованого на наукових теоретичних засадах, є фундаментальною умовою 

оновлення законодавчої бази, змістом якої є вироблення правових норм, що 
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ґрунтуються на принципах гуманізму, справедливості, всебічного захисту прав та 

свобод людини і громадянина [115, с. 78].  

Актуальність наукового пізнання понятійних закономірностей правоутворення 

у нас не викликає сумнівів, що підтверджується, окрім наведених аргументів, 

динамікою розвитку суспільства, взаємопроникненням правових систем, тенденцією 

до уніфікації правового регулювання тощо. Отже, завданнями наукового 

дослідження, проведеного в межах цього підрозділу, визначаємо: 

1) надати характеристику понятійних закономірностей правоутворення; 

2) узагальнити і здійснити аналіз доктринальних підходів до розуміння 

поняття «правоутворення»; 

3) з’ясувати зміст співвідношення правоутворення з такими суміжними 

категоріями, як «формування права», «правоустановлення», «правотворчість»; 

4) виокремити ознаки правоутворення як самостійної категорії юридичної 

науки; 

5) уточнити визначення поняття «правоутворення», взявши за основу його 

ознаки. 

Поняття «правоутворення» в юридичній літературі розкривається вченими 

досить розпорошено і неоднозначно. Спробуємо здійснити аналіз доктринальних 

підходів до розуміння поняття «правоутворення» та виокремити ті аспекти, які 

можуть бути покладені в основу його подальшого удосконалення.  

Перші спроби обґрунтування поняття «правоутворення» та його розуміння 

зробили ще представники історичної школи права. Так, Ф. Савіньї виокремив 

поняття «утворення права», під яким розумів закономірності розвитку людства, що 

визначають зміст права [630]. Безумовно, назвати це визначення повноцінним і 

всеохоплюючим у сучасному розумінні правоутворення досить складно, проте його 

цінність полягає у формуванні таких характеристик правоутворення, як 

закономірність і зумовленість людським розвитком, що відмежовували зазначене 

поняття від суміжних. 

Окремі ідеї щодо правоутворення висловлювали й інші вчені того часу, 

розуміючи під правоутворенням попередній етап правотворчості, змістом якого є 
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несвідомий процес формування права [346, с. 159]; соціально зумовлений процес 

утворення права, який відбувається на доофіційній стадії правотворчої діяльності 

[319, с. 208]. Під правоутворенням розуміли і комплекс потреб життєдіяльності 

суспільства, які зумовлювали необхідність у праві [453, с. 302]. У цілому такі 

підходи були досить однотипними та засновувались на ідеях неофіційності або 

стихійності утворення права, його початковості щодо правотворчості, історичної або 

соціальної зумовленості, впливу на право в частині його утворення (в тому числі 

зміни або скасування). Ці ідеї заклали основу подальших досліджень проблем 

правоутворення, оскільки відображали його сутність і зміст. У подальшому вони 

переосмислюються доопрацьовуються та вдосконалюються в контексті 

особливостей процесу здійснення і змісту правоутворення, його результатів та 

відповідності поточним умовам розвитку суспільства. Вони були закладені в основу 

розуміння правоутворення, що розроблялось як в радянській юридичній науці, так і 

в західній юридичній науці, знаходять своє продовження і у поглядах сучасних 

вітчизняних вчених-правознавців. 

Більш активно положення щодо питань утворення права як історично 

зумовленого, об’єктивного явища розвиваються в першій половині ХХ століття. У 

радянській юридичній науці поняття «правоутворення» досліджувалось епізодично, 

переважно в межах вивчення інших суміжних понять, особливо правотворчості. 

Обґрунтовуються і такі ідеї, які заперечують стихійність утворення права, що іде в 

розріз з офіційною ідеологією радянської держави. Це пояснюється категоричним 

запереченням відсутності контролю з боку народу радянської держави та її 

керівництва за будь-якими процесами, що відбуваються в радянській державі. Тому 

стихійний, несвідомий характер утворення права не отримав широкої підтримки з 

боку науковців, проте явище правотворчості в наукових дослідженнях 

розкривається через такі характеристики, як народність, класова зумовленість, 

партійно-програмний зміст. Вказані характеристики фактично відображають 

утворення права. Справедливо зазначається і вченими про те, що в цей період 

поняття утворення права та правотворчості не отримали спеціальної уваги науковців 

у сфері теорії та історії права, вони розглядались лише опосередковано в процесі 
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вивчення інших питань [28, с. 220], проте ці ідеї викликають певний інтерес для 

сучасного дослідника [192, с. 51]. Водночас марксистсько-ленінська філософія 

визначає право як явище, що має класовий характер, націлене на підкорення 

панівним класом класу підвладного, є похідним від економічного устрою 

суспільства та зумовлене особливостями його економічної системи. Оскільки право 

є елементом надбудови щодо базису (економічного устрою та економічної системи 

суспільства), воно відповідно і утворюється на основі закономірностей такого 

економічного устрою та функціонування економічної системи суспільства. 

Правотворчість є результатом формування правосвідомості народу радянської 

держави, відображає в собі не лише офіційну діяльність суб’єктів (як правило 

державних) щодо створення норм права, а й недержавний аспект – правосвідомість 

народу [734, с. 9]. Наголошується і на факторах, які зумовлюють правотворчість, 

тобто мають у сучасному розумінні правоутворюючий характер. У даному разі вчені 

називають фактори економічного та політичного характеру [723, с. 118]. Окрім того, 

одним з аспектів правотворчості називається його інструментальний характер щодо 

забезпечення безпосереднього обґрунтування політичного панування соціального 

класу або прагнення до захоплення влади [349, с. 35; 350, с. 44]. Деякі вчені 

категорично заперечують стихійне утворення права, вказуючи на те, що право 

виражається в нормах виключно державою з метою заборони або припису певної 

поведінки. Право є таким, що має бути вираженим у законі, який встановлюється 

державною владою [354, с. 76; 515, с. 10-12; 544, с. 56-58]. Окрім того, 

поширювались ідеї, в яких обґрунтовувалась думка, що право утворюється з ідей 

соціалістичного характеру [456, с. 50], є історично зумовленим, що в своєю чергою 

потягнуло за собою досить масштабний правотворчий процес [290, с. 24]; походить 

від революційної правосвідомості людей і в ній у подальшому втілюється, 

забезпечуючи реалізацію революційних реформ [612, с. 65]; правових вимог 

пролетаріату [89, с. 116]. 

У західній юридичній науці правоутворення як поняття майже не 

виокремлюється, так само не розмежовуються поняття «правотворчість» та 

«правоутворення». Проте окремі погляди на властивості правоутворення в 
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юридичній літературі є наявними, вони переважно зумовлені відповідним підходом 

до розуміння права як узагальнюючого щодо правоутворення. Зокрема, йдеться про 

практику оформлення законів; проблеми формулювання закону та подальшої 

інтерпретації його положень як засіб його практичного втілення (досягнення 

реальності права) [857, с. 13-14]; проблеми культури творення права [398]; 

формального вираження права [840] тощо. У західній юридичній науці у ХХ ст. 

сформувався досить широкий спектр праць праксеологічного характеру щодо 

питань утворення (творення) права в тій або іншій галузі права [821], на 

міжнародному рівні [812; 847; 850; 851; 855], на рівні законотворчості [854], у сфері 

забезпечення прав людини [813] тощо. Окрім того, здійснюються роботи над 

проблематикою розуміння права в межах тієї чи іншої школи права, де автори, в 

тому числі, порушують питання походження права як окремого аспекту його 

розуміння [799], характеристики його природи [828], людиноцентристського виміру 

або практичного призначення [808]. 

У другій половині ХХ ст. в юридичній науці поняття правоутворення 

розробляється більш активно. Це пояснюється певним переосмисленням 

традиційних поглядів на державу та право, які сформувались у радянській 

юридичній науці у 20–30 роки ХХ ст. Визначення поняття «правоутворення» 

набуває багатоаспектного характеру, де за основу такого визначення вчені беруть 

конкретну особливість правоутворення або їх сукупність. Поширеним є підхід, 

згідно з яким правоутворення визначається як комплекс факторів (умов, обставин) 

життєдіяльності суспільства, що спричиняє виникнення права. Такий підхід 

засновано на ідеї первинності матеріальних відносин та вторинності права, де перші 

визначають право та зумовлюють його подальший розвиток. А. Ф. Шебанов 

зауважує, що розуміння джерел права в матеріальному значенні фактично 

характеризує утворення  права, тобто комплекс специфічних матеріальних умов 

життєдіяльності суспільства, які у своїй сукупності або через особливості їх 

функціонування зумовлюють виникнення правових положень, що закріплюють 

норми права. Причому вчений відкидає ідею стихійності виникнення права, а 

окремо акцентує на тому, що в цьому процесі основну роль відіграє держава, яка і 
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визначає зміст правових положень, надає їм відповідної форми та в подальшому їх 

гарантує [759, с. 32, 40].  

У межах такого підходу розглядає правоутворення і В. В. Степанян, який у 

радянській юридичній науці у 80-х роках минулого століття одним із перших 

дослідив теоретико-правові та практичні особливості правоутворення на 

монографічному рівні. Учений традиційно для того часу виходить з положень 

діалектичного матеріалізму та здійснює аналіз особливостей суспільних відносин як 

основи правоутворення, розглядаючи їх як такі, що зумовлені загальнокласовими 

(загальнонародними) інтересами. У подальшому вчений деталізує характеристику 

правоутворення та приходить до висновку про можливість визначення вказаних 

інтересів факторами суспільного розвитку і можливістю їх поділу на об’єктивні та 

суб’єктивні. Під правоутворенням учений розуміє комплекс вказаних факторів, а 

також таку їх характеристику, як зумовленість загальнокласовими 

(загальнонародними) інтересами, можливість поділу факторів на об’єктивні та 

суб’єктивні. Згодом вчений здійснює аналіз таких особливостей правоутворення, як: 

процес взаємодії об’єктивних і суб’єктивних факторів правоутворення [664, с. 28]. 

Поширений підхід до визначення поняття «правоутворення» умовно можна 

назвати «інструментальним», що в основу характеристики правоутворення вкладає 

ідею його призначення як особливого засобу (технології), функціонування якого 

націлене на вирішення комплексу завдань щодо правового забезпечення відповідних 

сфер життєдіяльності суспільства. Такий підхід пов’язує визначення 

правоутворення з ідеєю засобів діяльності щодо створення документів, що 

закріплюють норми права. Основні положення інструментального підходу 

полягають у тому, щоб відійти від ідеї самоутворення права, його стихійної появи і 

розвитку, пов’язавши його з більш усталеним і класичним розумінням 

правотворчості. Б. В. Дрейшев запропонував визначення правоутворення як 

специфічної технології, яка функціонує в межах суспільних відносин [180, с. 73]. 

Вказаний підхід можна віднести до інструментального бачення поняття 

«правоутворення», хоча позиція вченого викликає і певну критику, адже фактично 

не було здійснено розмежування правоутворення та правотворчості, що призводить 
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до невизначеності відмінностей між ними, хоча вчений і наголошує на відмінності 

цих понять, де правоутворення фактично забезпечує правотворчість. Недостатньо 

обґрунтованим є твердження вченого про те, що правоутворення забезпечує 

правотворчість, оскільки їх взаємодію він фактично не характеризує. Так само не 

чітко визначено проблему процесуальних аспектів правоутворення, без відповіді 

залишається питання початку правоутворення та його завершальної стадії, яка, на 

переконання вченого, фактично відмежовує правоутворення від правотворчості. На 

специфіці взаємодії суб’єктивних і об’єктивних факторів як основи визначення 

правоутворення, акцентував увагу й О. В. Васильєв, вказуючи на залежність якості 

нормативно-правової бази від співвідношення рівня впливу на правоутворення 

суб’єктивних і об’єктивних факторів, що в своєю чергою, зумовлюють перехідний 

етап життєдіяльності суспільства [67, с. 4].  

Окремим підходом до визначення поняття правоутворення можна назвати 

процесуальний підхід, згідно з яким правоутворення визначається через теорію 

юридичного процесу як явище, що складається з комплексу процесуальних стадій 

(етапів), які взаємопов’язані між собою та в межах яких відбувається взаємодія з 

іншими явищами і процесами правової реальності. Досить часто такий підхід 

засновано на розмежуванні правотворчості та правоутворення, яке здійснюється в 

тому числі й на рівні розмежування їх процесуальних характеристик. З 

процесуальними властивостями правоутворення пов’язує визначення цього поняття 

А. К. Мухтарова, яка приходить до висновку, що правоутворення – це процес, через 

який здійснюється трансформація соціальних факторів у юридичні норми [472, с. 3]. 

З 90-х років ХХ ст. спостерігається значна активізація наукових досліджень 

правоутворення в цілому, окремих його теоретико-правових і методологічних 

аспектів, інших суміжних явищ і процесів, таких як правотворчість, нормотворчість, 

законотворчість тощо. Це зумовлює і розвиток наукових ідей, що стосуються 

понятійних аспектів правоутворення. Слід підкреслити, що значне число поглядів 

учених наслідують та переосмислюють ідеї правознавців минулих періодів, 

доповнюючи їх, змінюючи або поєднуючи ідеї між собою. Так, в аспекті розуміння 

правоутворення як комплексу факторів (умов, обставин) життєдіяльності 
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суспільства, які визначають утворення права, вчені пропонують під поняттям 

правоутворення розуміти поєднання соціокультурних правил співжиття людей та 

механізмів, надання їм загальнообов’язкового статусу [662, с. 139]. 

А. В. Поляков, аналізуючи феномен правоґенезу, стверджує, що єдиною 

підставою виникнення і формування права є наявність комунікативних 

соціопсихічних та соціокультурних умов, а саме право в подальшому являє собою 

певний порядок комунікативних відносин, що виникають на основі нормативно-

правової інтерпретації різноманітних правових текстів [541, с. 235-238]. Фактично 

такими ідеями вчений так само пов’язує розуміння правоутворення із системою 

умов і факторів соціокомунікативного характеру. 

У контексті розуміння правоґенезу розкриває визначення поняття 

правоутворення Є. О. Гіда. Означене поняття розглядає вчений з позиції змісту 

ґенези права, що включає в себе комплекс інструментів, тобто сукупність форм, 

методів і засобів виникнення, розвитку і зміни права як системи правових норм [5, 

с. 64-66]. Таке розуміння фактично поєднує ідеї соціальної зумовленості 

правоутворення та його інструментального призначення. Зазначене підтверджує і 

Н. М. Сенидяк, вказуючи на те, що в сучасній юридичній літературі поняття 

«правоутворення» традиційно розглядається як тотожне правотворчості, де останнє 

зводиться до законодавчої діяльності [636, с. 38]. У такому самому контексті 

аналізує правоутворення в сучасній юридичній науці й В. В. Трофімов, який 

здійснює розмежування правотворчості та правоутворення в контексті їх 

призначення. Учений наголошує, якщо визначати поняття «правоутворення» в 

контексті правотворчості та визнавати за правотворчістю основне значення 

(порівняно із правоутворенням), а без правотворчості правоутворення не існує, тоді, 

на переконання вченого, немає смислу виокремлювати правоутворення в понятійно-

категоріальному апараті, а його розуміння слід ототожнювати із поняттям 

правотворчості [710, с. 51-52]. На нашу думку, вчений в цілому справедливо вказує 

на недоцільність тотожного розуміння правотворчості та правоутворення, а також 

недоцільність вкладати в основу визначення правоутворення розуміння 

правотворчості. Водночас категорично їх розмежовувати також недоцільно, 
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оскільки ці явища взаємопов’язані, відповідно і їх понятійне визначення є та має 

бути взаємопов’язаним. Такий підхід пов’язаний з розумінням універсальної та 

монопольної ролі держави у створенні правових норм, що не може мати несвідомого 

стихійного характеру, з огляду на сутність самої держави. Так само відповідь на 

питання співвідношення правотворчості та правоутворення зводиться до 

ототожнення за смислом слів «творення» та «утворення», які в кінцевому підсумку 

визначають однаковий результат. Ми не підтримуємо в цілому такий підхід, 

оскільки він фактично штучно ототожнює поняття правоутворення та 

правотворчості, залишає поза увагою відповідь на питання, від чого залежить зміст 

правових норм, що зумовлює його появу, зміну та скасування, зміст неофіційного 

етапу утворення права, факторів, які впливають на право, зміст творення та 

утворення права тощо. 

В. В. Лазарєв визначення правоутворення аналогічно обґрунтовує шляхом 

ототожнення з поняттям «генезис права», яке своїм матеріальним джерелом має 

суспільні відносини та залежить від характеру правоутворюючого процесу із 

об’єктивним і суб’єктивним змістом. Об’єктивний зміст правоутворення (той, що не 

залежить від суб’єктів та формується рівнем розвитку суспільства) є домінуючим у 

державах, де пануючим джерелом права є нормативно-правовий акт. Суб’єктивний 

зміст правоутворення (той, що залежить від суб’єктів та формується шляхом 

прийняття актів, які в подальшому мають загальне поширення) характеризує процес 

формування права в державах англо-саксонської правової сім’ї. Саме 

співвідношення об’єктивного і суб’єктивного змісту правоутворення є вирішальним 

у процесі формування права і виконує гарантійне значення щодо подальшої 

реалізації права [491, с. 171-175]. У такому самому контексті правоутворення 

розглядається як коло суспільних відносин, які визначають потреби у впливі на них 

правовими засобами; усвідомлення цих потреб, визнання їх загального характеру, 

формування на цій основі волі на регулювання відповідних відносин, узгодження 

інтересів різних верств населення, наявність у них балансу, а також здійснення самої 

правотворчості [6, с. 299]; природно-історична зумовленість виникнення 

об’єктивної необхідності в юридичному регулюванні суспільних відносин. І ця 
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потреба зумовлена економічним базисом, а також основними факторами, серед яких 

називаються соціально-політичні, класові та інші суспільні інтереси [683, с. 323]. 

Досить поширеним у сучасній літературі залишається і процесуальний підхід 

до визначення поняття «правоутворення». Так, поняття «правоутворення» 

визначається через розуміння правотворчості та їх розмежування за процесуальним 

критерієм. Стверджується, що правоутворення включає в себе не лише процес 

втілення державної волі у закон та її оформлення у вигляді різноманітних 

нормативно-правових актів [437, с. 660-661], а й весь підготовчий процес 

формування права [622, с. 763], його упорядкування і розвиток у різних аспектах і 

напрямах [693, с. 104]. У сучасних юридичних джерелах йдеться вже про 

визначення правоутворення як загального процесу формування права, що є 

соціально зумовленим, який відбувається безперервно, оскільки постійно виникають 

нові види суспільних відносин, нові суб’єкти вимагають визнання свого права, а 

старі – розширення або зміни своїх правових можливостей [368, с. 378]. У результаті 

вчені формулюють конкретне визначення поняття «правоутворення», під яким вони 

розуміють тривалий безперервний соціокультурний процес визначення об’єктивних 

потреб у правовій регламентації суспільних відносин та їх юридичного оформлення 

державою або іншим правотворчим суб’єктом [368, с. 378]. 

Г. В. Назаренко обґрунтовує авторське визначення поняття «правотворення», 

традиційно розглядаючи через розуміння його процесуальних властивостей. Учений 

вказує, що це є природно-історичний процес формування права, а його змістом є 

аналіз і оцінка ситуації, правової дійсності, формування поглядів і концепцій про 

майбутнє правового регулювання, розробка і прийняття нормативних приписів [473, 

с. 107]. Процесуальні аспекти правоутворення як основа формулювання 

відповідного визначення поняття «правоутворення» розкриваються в сучасній 

юридичній літературі досить широко. Правоутворення визначається як:  

 процес становлення права у вигляді форми шляхом визнання тих або 

інших суспільних відносин як «правильних» [281, с. 6], тобто йдеться про 

самоутворення права, яке походить від суспільних відносин, а правотворець лише 
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фіксує (обирає) ті суспільні відносини, які, на його переконання, є «правильними», 

та правовими засобами забезпечує їх поширення на життєдіяльність суспільства; 

 соціальний процес формування позитивного права [365, с. 40]. Вчений 

виходить з правової сутності правоутворення, звертаючи увагу на стихійний 

соціальний процес, який стосується виключно позитивного права, яке є змінним, а 

не природного права, яке є сталим; 

 процес виникнення і становлення права, що складається з двох відповідних 

етапів [693, с. 104], тобто наголошується на його всеохопності, що передбачає не 

лише виникнення права, а і його існування, функціонування, розвиток; 

 відносно тривалий процес формування юридичних норм, часові межі якого 

стосуються визнання державою певних суспільних відносин (перший етап), 

усвідомлення необхідності їхнього правового регулювання (другий етап), 

формального закріплення і державного захисту (третій етап) [638] тощо. 

Вищезазначені наукові ідеї однозначно обґрунтовують думку про те, що 

правоутворення є певним специфічним процесом, що має соціальну природу та 

покликане забезпечувати формування права. 

Окрім того, вчені наголошують і на комплексі процесуальних стадій як основи 

визначення правоутворення. Це дало змогу розкрити правотворення через 

сукупність всіх процесів, спрямованих на формування права в даному суспільстві. 

Результатом функціонування правотворення є право, виражене у формі будь-якого 

офіційно визнаного джерела права, а саме: нормативного правового акта, 

юридичного прецеденту, правового звичаю, нормативного договору тощо. Також 

учений вводить і структурний елемент в основу розуміння правоутворення. Серед 

таких елементів – внутрішнє джерело права і дефекти правотворчої діяльності. 

Поєднання цих елементів визначає в кінцевому підсумку зміст зовнішнього джерела 

права, який своєю чергою є результатом процесу правотворення [298, с. 12]. 

Т. А. Занфірова обґрунтовує поняття «правоутворення» в аспекті трудового 

права, в яке закладає не лише процесуальний аспект вказаного явища, а і включає 

змістовний аспект, тобто комплекс умов і факторів, які зумовлюють право, 

визначають його зміст і подальшу соціалізацію [275]. 
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Так само розвивається й інструментальна характеристика правоутворення, 

відповідно до якої правоутворення визначається як сукупність різних форм і 

способів виникнення і буття права, його упорядкування і розвитку [695, с. 189]; 

засіб врахування особливостей і потреб соціуму, що здійснюється на підготовчому 

етапі правоутворення, та їх подальшого втілення в межах правотворчості [437, 

с. 661]. Водночас у сучасній юридичній літературі обґрунтовується досить широке 

коло авторських підходів до визначення поняття правоутворення, де вчені беруть за 

основу ту або іншу властивість (або їх сукупність) досліджуваного явища. Так, 

наголошується на структурному аспекті правоутворення, а саме визначення поняття 

засноване на ідеї його структуризації на елементи. Під правоутворенням 

пропонується розуміти категорію, що є ширшою за правотворчість та включає в 

себе такі елементи, як виникнення і буття права; упорядкування права, а також його 

розвиток. Окремо, не вводячи ці елементи до змісту визначення вказаного поняття, 

вчений зазначає про те, що правоутворення включає всі форми і засоби виникнення, 

розвитку та зміни права, а саме: зовнішнє відображення права в юридичних 

письмових документах (нормативних актах, угодах, судових прецедентах тощо); 

неінституційні форми права, до яких учений відносить правосвідомість, правові 

принципи, правові теорії та концепції, конкретні правовідносини тощо; процеси 

виникнення юридичних моделей поведінки та їх фактичної реалізації [636, с. 37]. 

С. Г. Дробязко в процесі обґрунтування визначення поняття «правоутворення» 

наголошує на його правовому та суб’єктному аспекті, розглядаючи під 

правоутворенням легітимну діяльність індивідів та їхніх об’єднань, у результаті якої 

під виливом певних об’єктивних потреб стихійно формуються правові відносини 

(природою яких є правосвідомість), що в подальшому санкціонуються державою 

[182, с. 15]. Так само вчені, окрім результативності правоутворення щодо прийняття 

норм права, вказують і на таку властивість правоутворення, як розумова 

усвідомлена діяльність людини, змістом якої є усвідомлення соціальної дійсності з 

метою її коригування через прийняття юридичних норм [175, с. 9]. Е. В. Богмацера 

розкриває понятійне розуміння правоутворення з точки зору можливості його 

визначення у вузькому і широкому сенсі. Правотворення у вузькому сенсі – це всі 
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форми і засоби виникнення, розвитку і зміни права, в тому числі й правотворчість. У 

широкому розумінні – це форма виникнення і буття права, яка виникає до 

правотворчості в правосвідомості, конкретних правовідносинах, правомірній 

поведінці, в правових теоріях, судових прецедентах і тощо,  існує поряд з ним, у 

вигляді правотворчості та після правотворчості, в процесі реалізації права [53, с. 37]. 

Діаметрально протилежний підхід до характеристики правоутворення розкриває у 

своїх дослідженнях В. І. Червонюк, який у широкому розумінні визначає не 

правоутворення, а правотворчість, ототожнюючи її із правоутворенням. Своєю 

чергою вузьке (спеціальне) розуміння правотворчості визначає його як частину 

правоутворення, змістом якої є діяльність державних органів у сфері 

законотворчості або нормотворчості як завершальної стадії, етапу правоутворення 

[745, с. 378-379].  

Окрім того, правоутворення розглядається і з позиції категоріального значення 

як самостійної комплексної юридичної категорії, зміст якої визначають з позиції 

суб’єктного аспекту правоутворення як комплекс розумових дій, що стосуються 

наукового аналізу соціальної дійсності, її оцінки, формування концепції про її 

майбутнє правове регулювання, максимальне врахування громадської думки, 

пропозицій і зауважень партій, окремих громадян та їхніх об’єднань [101, с. 424]. У 

результаті створюються, змінюються або скасовуються положення, що закріплюють 

норми права. Так само й О. І. Осауленко наголошує на категоріальності 

правоутворення, що включає в себе виникнення й буття права, його впорядкування, 

розвиток у різних аспектах і напрямах. Складність і багатоаспектність 

правоутворення обґрунтовується через виокремлення самостійних етапів, рівнів і 

змісту правоутворення [505, с. 138-140]. 

Досліджуючи інші суміжні поняття та категорії, вчені опосередковано надають 

визначення і поняттю «правоутворення». Крізь призму теоретико-правових аспектів 

форм права, вітчизняний вчений Н. М. Пархоменко звертає увагу на соціальну 

потребу у формуванні правових норм та зазначає, що «правотворення починається в 

галузі матеріальних відносин, де виникає особливий соціальний феномен у вигляді 

фактичних суспільних відносин, які за своєю природою потребують певної 
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юридичної форми...» [518, с. 8]. Згодом інший учений І. М. Овчаренко, виокремлює 

та обґрунтовує матеріальний підхід до розуміння форми права, вкладаючи в його 

зміст сукупність економічних і соціальних умов життя населення, які зумовлюють 

державну владу та діють як правоутворювальна сила суспільства [495, с. 8]. Подібну 

думку щодо природи джерел права відстоює М. Н. Марченко, зауважуючи, що будь-

яка форма права відображає в собі ті або інші соціальні реалії, які склалися в даному 

суспільстві. Своєю чергою сама форма права отримує певне соціальне значення 

лише тоді, коли відображає певну чітко визначену соціально-класову сутність та 

наповнюється її змістом [436, с. 31].  

У сучасних юридичних джерелах підхід до розуміння правоутворення 

змінюється. Відповідно, правоутворення характеризується як явище, що має 

соціальний, гносеологічний характер та є поняттям більш широким, ніж 

нормотворчість, правотворчість та законотворчість. О. Ф. Скакун засновує 

визначення поняття «правоутворення» на розмежуванні із поняттям 

«правотворення». Під правотворенням вчена розуміє форму виникнення і буття 

права. Зі свого боку правоутворення визначається як явище, що існує «...до 

правотворчості, поруч із ним, у вигляді правотворчості, після правотворчості у 

вигляді реалізації права» [645, с. 294]. Вказаний підхід досить широко визначає 

правоутворення, в тому числі допускає можливість ототожнення з правотворенням, 

а також його відмежування в контексті функціонування правоутворення щодо 

правотворення. Окремо слід вказати і на те, що вчена досить новаторськи пропонує 

віднесення до правоутворення й інституту реалізації права, мотивуючи це 

реальністю права та його націленістю на здійснення дієвого впливу на суспільні 

відносини. 

Л. Л. Богачова, за аналогією з попередніми вченими, визначення поняття 

«правоутворення» засновує на відмежуванні його від інших правових понять. Таке 

відмежування вчена здійснює шляхом визначення меж процесу правоутворення. У 

результаті звертає увагу на той факт, що правоутворення є певним «специфічним 

процесом формування юридичних норм», що починається з моменту визнання 
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державою певних суспільних відносин та завершується формальним закріпленням 

та захистом юридичних приписів [197, с. 320]. 

В окремих юридичних літературних джерелах зроблено спробу розкрити 

розуміння правоутворення через історико-соціальні закономірності виникнення 

права. Зокрема, правоутворення визначається як самоорганізований процес 

виникнення права, який перебуває під впливом сукупності історично зумовлених 

факторів: перехід до виробничої економіки, становлення ранньокласових суспільств, 

виникнення міст-держав, переростання соціальних норм первісного суспільства в 

норми ранньокласових суспільств, поява звичаєвого права, судових прецедентів 

тощо [73, с. 466-467].  

На наш погляд, специфікою переважної більшості вищезазначених сучасних 

наукових досліджень проблем правоутворення є те, що вони досить різновекторні та 

переважно мають прикладний (практичний) зміст, націлений на розробку 

рекомендаційного матеріалу щодо виявлення та аналізу факторів, що визначають 

зміст правових норм і процес їх формування. Окрім того, в наукових роботах не 

досить чітко визначено аспекти взаємозалежності між рівнем розвитку суспільних 

відносин та їх впливом на правоутворення, а також між критеріями досконалості 

процесу правотворчості та якістю правових актів. Однак, можна зробити висновок, 

що феномен правоутворення вчені одностайно визначають і як соціальне правове 

явище, природою якого є суспільні відносини, а проблематика правоутворення має 

широкий спектр дослідження та складає окремі аспекти предмету дослідження 

теорії права, теорії джерел (форм) права, інституту правового регулювання, 

правотворчості, методології та філософії права. 

В енциклопедичній юридичній літературі правоутворення не завжди подане як 

поняття енциклопедичного значення. Перші енциклопедичні визначення поняття 

«правоутворення» надаються в енциклопедичних юридичних джерелах на поч. ХХІ 

ст. Зокрема, правоутворення розуміється як процес, що складається з об'єктивних 

правових передумов, перебуває під впливом суспільної необхідності та діяльності 

держави зі створення нормативно-правових актів [283]. С. Г. Дробязко один із 

небагатьох учених, хто найбільш комплексно підійшов до питання формування 
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енциклопедичних визначень, запропонувавши авторське енциклопедичне розуміння 

таких понять, як «правоутворення», «правоустановлення» та «правотворчість» 

шляхом їх розмежування. В основу енциклопедичного визначення поняття 

«правоутворення» вчений вкладає ідею його діяльнісного змісту, вказуючи на те, що 

правоутворення – це легітимна діяльність індивідів і їх об'єднань, під час якої під 

впливом конкретних об’єктивно зумовлених потреб, з огляду на повсякденну 

правосвідомість, стихійно формуються правові відносини, які згодом можуть 

санкціонуватися державою. Так само вчений акцентує на іншому аспекті 

правоутворення – процесуальному, згідно з яким правоутворення є процесом, у 

межах якого визріває, формується право. У цьому процесі беруть участь багато 

факторів об’єктивного і суб’єктивного порядку, причетні до створення 

непересічного регулятора, а регулятора універсального, інтегративного, який 

акумулює підвалини всіх упорядковуваних ним суспільних відносин, які 

потребують їх державного захисту [183].  

У подальшому вчений відмежовує правоутворення від інших понять та 

виокремлює як самостійне поняття, що має енциклопедичне значення, поняття 

«правоустановлення», яке характеризується як завершальна стадія легалізованого 

процесу, внаслідок якої відповідно до юридично передбаченої процедури офіційно 

об’єктивуються джерела права, приймається і систематизується законодавство. Ця 

стадія правоутворення має правовий, функціональний, суб’єктно зумовлений 

характер, тому вчений виокремлює суб’єктів правоустановлення, прив’язує до 

регламенту як правової основи здійснення, націленості на забезпечення такого 

порядку створення законодавства в широкому його розумінні, при якому реально 

забезпечується активна, колективна і персональна участь усіх офіційних структур у 

встановленні якісних джерел права, що відповідають його принципам і 

закономірностям [183]. Поняття «правотворчості» вчений характеризує з позиції 

суб’єктного та змістовного аспектів, визначаючи його як легалізовану, організаційно 

юридично врегульовану систему державних і недержавних структур, покликану на 

основі досягнень науки і потреб практики системно готувати проекти відповідних 

джерел права [183].  
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Водночас, незважаючи на те, що енциклопедичного визначення поняття 

«правоутворення» немає, в окремих юридичних енциклопедіях в процесі визначення 

інших понять згадується правоутворення та даються його окремі характеристики. До 

таких належать: його складний соціальний характер, що включає в себе підготовчий 

процес формування права та етап правотворчості [622]; його соціальне призначення 

щодо встановлення еталонів і стандартів поведінки, що відповідає інтересам 

суспільства і держави [51]. Даючи енциклопедичне визначення поняттю 

«правотворчість», автор пропонує його розуміння через характеристику 

правоутворення як «технології» формування правових норм у законах та інших 

загальнообов’язкових актах, що включає свідомо-вольову діяльність суб'єкта 

правотворчості з використанням різноманітних форм, способів і процедур [469, 

с. 822]; раціональна діяльність, спрямована на вирішення певних соціальних 

проблем, на досягнення певних цілей економічного, політичного, соціального, 

екологічного характеру тощо, є однією з основних ланок механізму регулювання 

суспільних відносин [784, с. 347]; поняття ширше за правотворчість та включає в 

себе не тільки власне правотворчий, а й увесь попередній йому підготовчий процес 

формування права. Існування цього етапу зумовлено потребою підвищення якості 

правотворчих актів, рівнем власне правотворчої діяльності державних органів і 

здійснюється до прийняття того чи іншого правового акта, забезпечуючи 

адекватність норм права юридичним потребам життя суспільства.  

У  Міжнародній поліцейській енциклопедії А. Олійник обґрунтовує визначення 

поняття «правотворення», що вживається у двох значеннях, а саме як: 

1) походження права шляхом закріплення правил поведінки людей, що 

склалися у суспільстві, які перекладаються мовою нормативів, приписів та існують у 

вигляді певної юридичної форми; 

2) творення окремих юридичних законів (правотворчість) [457, с. 860]. 

У першому значенні розуміння правотворення відображено окремі аспекти 

правоутворення, що стосується стихійності утворення правил поведінки в 

суспільстві. Проте вчений робить акцент на свідомій творчій діяльності суб’єктів 

щодо закріплення цих правил поведінки або творення окремих юридичних законів. 
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У змісті цієїенциклопедії ми вже запропонували визначення суміжного поняття 

«нормопроектування», яке розкрито в тому числі і з позиції розуміння 

правоутворення як узагальнюючого комплексного поняття. Зокрема, вказано на те, 

що нормопроектування, в тому числі, зумовлене комплексом факторів суспільного 

розвитку [144, с. 474]. 

На наше переконання, правоутворення як самостійне правове явище, має 

понятійне значення та потребує відповідного енциклопедичного визначення з метою 

уніфікації його розуміння, причому таке визначення має пропонуватись поряд із 

визначеннями таких суміжних понять, як «правотворчість», «нормотворчість» та 

«нормопроектування» в контексті їх розмежування. Саме такий підхід ми 

застосували в межах підготовки Малої енциклопедії теорії держави і права, де 

автори запропонували визначення таких понять, як «правоутворення», 

«правотворчість» та «нормотворчість», які розмежовані між собою за принципом 

розуміння правоутворення як поняття найширшого. Так, визначення поняття 

«правоутворення» засновується на його ознаках та визначається як соціальний, 

гносеологічний, творчий процес формування, закріплення та введення в дію 

правових норм у вигляді системи нормативно-правових актів держави, що 

зумовлений рівнем суспільного розвитку та забезпечує прямопропорційну 

залежність між потребами суспільства та адекватним якісним рівнем законодавчої 

бази [502, с. 247-248]. Так само Н. М. Оніщенко дає визначення і поняттю 

«правотворчість», під яким розуміє активну, розумову, творчу діяльність 

уповноважених суб’єктів, що має офіційний, правовий, процесуальний характер та 

націлений на прийняття, зміну або припинення дії правових норм у вигляді форм 

(джерел) права. Вказане визначення вчена засновує на ознаках, які в подальшому 

включає до складу визначення [502, с. 247]. Зі свого боку ми розробляли поняття 

«нормотворчість», в основу якого закладено ідею прийняття, зміни або скасування 

соціальних норм, що має соціально зумовлений характер [147, с. 170], та 

«нормопроектування», в основу розуміння якого, в тому числі, закладено ідею 

змісту щодо виявлення та вивчення суспільних відносин, що потребують правового 

регулювання, та є окремою стадією правотворчості як елементу правоутворення 
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[143, с. 169-170]. Водночас наголошуємо, що запропоновані енциклопедичні 

визначення мають формально юридичний характер та націлені на уніфіковане 

розуміння зазначених понять.  

Дискусійність доктринальних визначень поняття «правоутворення» посилює і 

невизначеність у понятійному апараті співвідношення між такими поняттями, як 

«правоутворення», «формування права» та «правоустановлення 

(правовстановлення)». Деякі вчені ототожнюють поняття «правоутворення» та 

«формування права», вкладаючи в їх зміст, з одного боку, об’єктивні вимоги 

соціального життя, а з іншого – активну, творчу діяльність компетентних органів з 

розробки та введення тих або інших норм у чинну правову систему (державницький 

момент) [17, с. 110]. Альтернативним підходом є ототожнення поняття 

«правоутворення» та «формування права» і введення до вищезазначених двох 

структурних елементів правоутворення третього елементу – інституту реалізації 

права [645, с. 294]. Своєю чергою феномен «правоустановлення 

(правовстановлення)» характеризується як альтернатива поняттю «правотворчість» 

[579, с. 309], або ототожнюється із поняттям «прийняття юридичних документів чи 

їх систематизації» [181, с. 235-238].  

В юридичних джерелах можна простежити й інший підхід до розуміння 

вказаних понять, де автори пропонують розмежування «правоутворення» та 

«формування права» відповідно. В результаті правоутворення визначається як 

процес вияву необхідності у правовому регулюванні певної сфери відносин, що 

включає в себе науковий аналіз, оцінювання дійсності, формування поглядів і 

концепцій щодо майбутнього правового регулювання, максимальне врахування 

громадської думки, пропозицій і зауважень партій, громадських рухів, окремих 

громадян та їх об’єднань, фахівців-практиків і науковців. Поняття «формування 

права» характеризується лише як сукупність економічних, політичних, соціальних, 

національних, зовнішньополітичних, ідеологічних та організаційно-вольових 

факторів [658]. Альтернативною науковою позицією щодо розмежування понять 

«правоутворення» та «формування права» є підхід, згідно з яким правоутворення 

визначається як процес формування права [693, с. 104; 365, с. 40]. Узагальнюючи 
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такий підхід, можна зазначити, що в даному випадку формування права вчені 

характеризують як зміст процесу правоутворення, що, в своєю чергою, виконує 

функцію надання певної форми праву та наділення його ознакою формальної 

визначеності.  

В. А. Сапун розмежовує поняття «правоутворення» та «формування права» 

шляхом порівняння їх процесуальних та інструментальних аспектів, а також їх 

змістового наповнення. Вчений наголошує на тому, що формування права є 

процесуальним явищем, який проходить два етапи створення позитивного права, 

кожен з яких повинен бути забезпечений оптимальним механізмом, тобто загально 

соціальними і правовими засобами, використання яких під час формування права 

веде до досягнення певних результатів. Першим етапом учений називає 

правоутворення, який більшою мірою характеризується спонтанним формуванням 

права, проте водночас вимагає, поряд із використанням загальносоціальних засобів, 

особливого юридичного механізму, що забезпечує надалі демократизацію і 

ефективність правотворчої діяльності. Другим етапом є власне правотворчість, під 

якою вчений розуміє планомірно-раціональну, державно-владну діяльність, у 

результаті якої право набуває таких якостей, як загальнообов’язковість, формальну 

визначеність юридичного утворення [634, с. 384-385]. Отож учений розглядає 

правоутворення за процесуальною, інструментальною і змістовою ознакою як 

елемент формування права, що є його першим етапом, змістом якого є спонтанне 

(загальносоціальне) формування права, що здійснюється в тому числі і з 

використанням загальносоціальних засобів, особливого юридичного механізму, що 

забезпечує надалі демократизацію і ефективність правотворчої діяльності. 

На нашу думку, явище правоутворення охоплює процес формування права, 

будучи щодо останнього узагальнюючим поняттям, а змістом правоутворення 

відповідно буде певна сукупність процесуальних дій з формування права.  

Будова слова «правоутворення» полягає в органічному поєднанні двох 

самостійних слів –«право» і «утворення». Етимологічно слово «право» визначається 

у тлумачному словнику української мови як здійснювана державою форма 

законодавства, що залежить від соціального устрою країни; система встановлених 
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або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, які 

виражають волю панівного класу або всього народу [72, с. 917]. В основу 

етимологічного розуміння слова «право»тлумачний енциклопедичний словник 

вкладає соціальну природу загальнообов’язкових норм (правил), що є похідними від 

соціального устрою країни. Своєю чергою поняття «утворення» (дія за значенням 

«утворювати», «утворитися») визначається як певна праця, творча діяльність 

(процес), що викликає появу або виникнення чого-небудь [72, с. 1306]; те, що 

виникло як наслідок певних природних процесів або з'явилося внаслідок творчої 

діяльності, творчого процесу [647]. Оскільки правоутворення в юридичній 

літературі остаточно не визначено та в певних випадках ототожнюється з іншими 

поняттями, зокрема із поняттям «правотворчість», варто вказати, що в контексті 

правил словобудови відмінність між ними полягає у одній літері, проте значення 

вказаних понять суттєво відрізняється. У тлумачній літературі слово «творчість» 

визначається як певний напрямк діяльності людини, спрямований на створення 

духовних і матеріальних цінностей; діяльність, що пронизана елементами нового, 

вдосконалення, збагачення, розвитку [72, с. 1234]; як найвища форма універсально 

зрозумілої креативності, що відповідає всім рівням ієрархії буття та сприяє 

самозбереженню і відтворенню існуючого за допомогою якісних трансформацій їх 

структур [489, с. 1019]. Зазначене тлумачення слова «творчість» доводить, що ним 

позначається активна діяльність людини, націлена на розвиток і вдосконалення 

явищ і процесів правової дійсності, в даному випадку на творення права. 

Самостійного тлумачення поняття «правоутворення» у словниковій літературі 

немає. Поєднуючи наявні визначення слів, об’єднаних у словосполученні 

«правоутворення», можна зробити висновок про те, що зазначене сполучення слів 

(правоутворення) позначає одночасно як певний самоутворюючий процес, так і 

творчу діяльність, яка стосується появи (виникнення) системи норм права, у тому 

числі й за участю держави, що залежить від соціального устрою країни.  

Аналізуючи етимологічне значення слова «формування», що означає дію за 

значенням «формувати», «формування», тобто процес надання чому-небудь певної 

форми, вигляду [72, с. 1329]. Як результат, варто підсумувати, що  поняття 
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«формування права» визначає формалізований характер самого права, що 

досягається шляхом надання певної форми та змісту тим або іншим нормам.  

На наше переконання, правоутворення як самостійне правове явище наділене 

власними понятійними аспектами. Це пояснюється тим, що: 

 правоутворення характеризується конкретним визначенням, яке 

забезпечить його єдине уніфіковане розуміння та подальше використання в 

наукових дослідженнях; 

 поняття правоутворення визначатиме окреме самостійне явище правової 

реальності, відображатиме ознаки правоутворення та забезпечуватиме його 

відмежування від інших суміжних правових явищ; 

 понятійні аспекти правоутворення забезпечать цілісність і системність 

теоретико-правового знання. 

Авторські підходи до розуміння явища правоутворення  згаданих нами вчених 

мають дискусійний характер, що зумовлено складністю та специфічністю феномену 

правоутворення. За своєю сутністю явище правоутворення має соціальний характер, 

оскільки здійснюється всередині суспільства під впливом соціальних факторів. Ці 

фактори являють собою певний збіг обставин, які у своїй сукупності визначають 

об’єктивну доцільність прийняття, зміни або скасування правових норм, що отримує 

відповідну правову форму закріплення, та в подальшому спрямовані на 

забезпечення правового регулювання. Ускладнюють доктринальне визначення 

правоутворення і його процесуальні характеристики, що може бути визначене як 

особливий процес, під час якого певна сукупність об’єктивних соціальних факторів 

впливає на суб’єктів суспільних відносин, зумовлює об’єктивну необхідність зміни 

правового регулювання, в подальшому визначає процес правотворчості, що 

потенційно націлений на прийняття, зміну або скасування норм права. 

З огляду на вказане, беручи за основу той факт, що правоутворення є складним 

багатоаспектним явищем соціальної та правової реальності, вважаємо за доцільне 

обґрунтувати широке визначення поняття правоутворення, взявши за основу 

критерій значення. Відповідно до цього правоутворення можна визначити в: 
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1) історичному значенні як процес зародження і виникнення права, що має 

самоорганізуючий характер, зумовлений історичними загальносоціальними 

закономірностями розвитку людства, особливостями політичного становлення 

соціуму, що відображають рівень та характер впливу суспільства на появу права, а 

також нормативно-регулятивними потребами впорядкування суспільних відносин. 

Загальносоціальними закономірностями зародження і виникнення права можна 

назвати ті фактори, які стосуються історично зумовлених процесів, що призводять 

до ускладнення суспільних відносин, класових та етнічних протиріч, а також змін у 

системі економічних відносин суспільства, появи і закріплення форм власності, 

регламентації правового статусу власників, створення правових основ господарської 

діяльності; необхідності досягнення соціального компромісу; визначення правового 

статусу перших державних утворень, появи перших писаних правил поведінки; 

регламентації правового становища суб’єктів, упровадження принципу взаємності 

прав і обов'язків тощо. Нормативно-регулятивними причинами слід назвати 

наявність звичаєвих дозволів, обов’язків і заборон, які можуть бути санкціоновані та 

їм може бути надано відповідний ступінь загальнообов’язковості; 

2) матеріальному значенні правоутворення є сукупністю факторів 

суспільного розвитку, що впливають на процес виникнення, зміни, скасування норм 

права, визначають його подальший розвиток і вдосконалення, а також станом 

розвитку правового регулювання, що визначає необхідність його вдосконалення. У 

такому розумінні правоутворення є соціально- та правозумовленим явищем, 

визначається комплексом факторів, які впливають на свідомість суб’єктів щодо 

здійснення подальшої офіційної правотворчої діяльності;  

3) процесуальному значенні правоутворення можна визначити як особливий 

вид юридичного процесу, що складається з комплексу послідовних стадій (етапів), 

забезпечуючи в результаті створення, зміну або скасування норм права;  

4) формально-юридичному значенніяк елемент понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки, що позначає явище правоутворення, засновуючись на 

його характерних ознаках. 
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Важливе значення для удосконалення понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки має розуміння правоутворення у формально-юридичному 

значенні, оскільки в основу такого розуміння закладено ідею наявності самостійних 

ознак правоутворення, які визначатимуть закономірності його юридичної природи, 

сутності, змісту, призначення тощо. Об’єктивна необхідність розробки 

уточнюючого поняття правоутворення зумовлюється тим, що на сьогодні 

доктринальне визначення поняття досить неоднозначне та не дає однозначної 

відповіді на питання природи, сутності, змісту, правоутворення, його інституційних 

складових, співвідношення і взаємодії факторів правоутворення, його матеріального 

або процесуального компонентів; залежності від часу та історичної мінливості як 

права, так і процесу його утворення. На наше переконання, в основі виокремлення 

та характеристики ознак досліджуваного явища, а також подальшого формування 

відповідного понятійного визначення має бути закладено відповідний 

методологічний підхід або їх поєднання. З одного боку, це забезпечить усебічність і 

об’єктивність вивчення характерних особливостей досліджуваного явища або 

процесу, а з іншого – сприятиме методологічній єдності та цілісності формулювання 

відповідного визначення поняття. Враховуючи те, що в межах цього дослідження 

визначено переваги соціолого-правового та комунікативно-інституційного 

методологічних підходів у їх поєднанні, маємо наголосити, що їх функціональні 

переваги візьмемо за основу виокремлення ознак правоутворення, їх аналізу та 

подальшого уточнення визначення поняття «правоутворення». Такий підхід 

забезпечить виокремлення правоутворення в системі елементів понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, конкретизацію розуміння ознак 

правоутворення як явища соціально-правового плану, що утворюється в межах 

комунікативних зв’язків між суб’єктами соціуму та інституціоналізується у вигляді 

загальнообов’язкового, формально визначеного, нормативного явища, націленого на 

впорядкування суспільних відносин.  

Оскільки виокремлення поняття «правоутворення» не є новим у юридичній 

науці, наявні підходи до його визначення мають дискусійний характер та не завжди 

відображають його ознаки, переважно не засновані на єдиному методологічному 
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підході наукового пізнання або на засадах їх поєднання, можемо говорити про 

об’єктивну доцільність уточнення визначення поняття «правоутворення» в межах 

цієї праці. Насамперед зупинимось на ознаках правоутворення. Як самостійне 

правове явище правоутворення наділене системою ознак, що характеризують 

найбільш сталі закономірності досліджуваного явища, які невід’ємні та 

взаємопов’язані між собою. Важливою ознакою правоутворення є його соціальний 

правовий характер, що визначає правоутворення, з одного боку, як явище, природою 

якого є суспільні відносини, яке реалізується в межах суспільних відносин, 

зумовлюється закономірностями суспільного розвитку, функціонує в межах 

суспільства та в подальшому націлене на здійснення соціального впливу на 

життєдіяльність суспільства. Поза межами соціуму правоутворення існувати і 

функціонувати не може, оскільки стосується поведінки людей, пов’язане з 

об’єктивною необхідністю впливати на суспільні відносини шляхом виявлення 

об’єктивних потреб у праві та створенні правових норм як загальнообов’язкових 

правил поведінки. Історія творення права знає випадки, коли робились спроби 

застосовувати правові норми не стосовно людської поведінки, а щодо тварин або 

предметів
1
. Водночас ці приклади є свідченням того, що право не може існувати 

поза суспільством, поширюватись на світ тварин або предметів, відповідно і 

утворення права неможливе поза суспільством і насамперед є продуктом 

суспільного розвитку.  

З іншого боку, правоутворення має правовий характер, оскільки зумовлене 

поточним станом правового регулювання, що визначає об’єктивні потреби у його 

зміні, пов’язане з прийняттям, зміною або скасуванням правових норм як 

інституційної форми вираження правил поведінки загальнообов’язкового, 

формально-визначеного, нормативного характеру. В межах правотворчості воно має 

здійснюватись відповідно до чинних норм права, що забезпечує офіційність і 

легітимність самої правотворчості та тих її актів, які стали результатом 

правотворчої діяльності. Окрім того, суб’єкти правотворчості здійснюють свою 
                                                        
1У Середньовіччі обвинуваченими в суді були не тільки люди, а і свині, коні, козли та інші тварини. У 1591 році у 

м. Уличі дзвін сповістив населення про смерть царевича Дмитра, після чого почалися масові народні хвилювання. У 

підсумку, набатний дзвін визначили як підбурювача бунту, скинули з дзвіниці, прилюдно відшмагали батогами, після 

чого заслали до Сибіру. 



 204 

діяльність згідно з чинними нормами права, а їх порушення є підставою для 

скасування правових норм. Правовий характер правоутворення визначає і статус тих 

правових документів, якими закріплено правові норми, забезпечуючи їх місце в 

системі актів національного законодавства та актів міжнародного права. 

Поєднання соціального та правового характеру правоутворення відображає 

його особливість у тому, що досліджуване нами явище є елементом системи як 

соціальних, так і правових явищ, забезпечуючи цілісність вказаних систем, 

взаємозв’язок між їх елементами, що є основою їх ефективного функціонування. 

Наступною ознакою правоутворення, пов’язаною з попередньою, слід назвати 

його зумовленість факторами суспільного розвитку. Ця ознака додатково доводить 

соціальний характер правоутворення, визначає його залежність від факторів 

суспільного розвитку, тобто різноманітних життєвих обставин, стану забезпечення 

інтересів суб’єктів, рівня розвитку та ефективності правового регулювання, які 

формують об’єктивну необхідність утворення права (створення нових норм права, їх 

зміну або скасування). Фактори правоутворення мають складний характер, можуть 

бути класифіковані за різними критеріями, оскільки зумовлені різноманітними 

сферами суспільного життя, про що йтиметься в наступному підрозділі. Водночас 

варто зазначити, що саме фактори формують стан (режим) об’єктивної необхідності 

утворення права. Об’єктивна необхідність як така є результатом зародження, 

розвитку та взаємодії факторів правоутворення, відображає реальну потребу в 

прийнятті, зміні або скасуванні правового регулювання суспільних відносин. 

Незважаючи на те, що фактори суспільного розвитку можна структурувати на 

об’єктивні та суб’єктивні, слід відзначити, що їх поєднання зумовлює формування 

стану об’єктивної необхідності утворення права. Практика законотворчості в 

Україні на сьогодні досить переконливо доводить складність поєднання об’єктивних 

і суб’єктивних факторів у процесі утворення нових норм права, їх зміни або 

скасування, в певних випадках їх суперечливість і конфліктність. Класичним 

прикладом є введення або скасування різноманітних правових мораторіїв на 

здійснення юридично значимих дій або діяльності. Наприклад, відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного 
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регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 

реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту 

лісоматеріалів у необробленому вигляді» 2015 року [222] було тимчасово, строком 

на 10 років, заборонено вивезення за межі митної території України в митному 

режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, 

крім сосни, – з 1 листопада 2015 року; деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року. 

Утворення зазначених норм права зумовлювалось різноманітними факторами як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. У пояснювальній записці до 

законопроекту, який у подальшому було прийнято, зазначено про об’єктивну 

необхідність прийняття вказаного законопроекту, зумовлену потребою відновлення 

деревообробної та меблевої промисловості, створення робочих місць, переорієнтації 

експорту з деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня обробки 

шляхом встановлення мораторію на вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів 

у необробленому вигляді строком на 10 років. Головною метою проекту є 

переорієнтація експорту з деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня 

обробітку, створення більшої доданої вартості на лісопродукцію, яка є національним 

багатством, стимулювання розвитку деревообробних та деревопереробних 

підприємств [566]. Водночас наявній суб’єктивні фактори, пов’язані з 

індивідуальними інтересами у сфері виробництва та експорту лісо- та 

пиломатеріалів, збереження територій природно-заповідного фонду України тощо. 

Тому можемо говорити про те, що утворення зазначених правових норм 

визначається факторами економічного, соціального характеру, поєднання яких 

зумовило появу об’єктивної необхідності прийняття вказаного законопроекту.  

З точки зору соціолого-правового та комунікативно-інституційного 

методологічних підходів зумовленість правоутворення факторами полягає у 

соціальній зумовленості правоутворення, що виявляється у вигляді відповідних 

відносин між суб’єктами, які породжують об’єктивну необхідність прийняття, зміни 

або скасування норм права як самостійного інституційного утворення.  

Наступною ознакою правоутворення є його процесуальний характер, що 

зумовлений послідовністю утворення права, що обмежено певними часовими 
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рамками. Процесуальність утворення права є тим аспектом, що характеризує не 

одномоментність виникнення, зміни або скасування правових норм, а послідовність 

формування та розвитку факторів правоутворення, їх виявлення, аналізу, 

усвідомлення, розробки проектів правових норм, їх обговорення, доопрацювання, 

прийняття, введення в дію тощо. Процесуальність правоутворення в юридичній 

науці традиційно періодизують за критерієм офіційності на два етапи (періоди, 

стадії): неофіційний, змістом якого є виникнення і розвиток факторів 

правоутворення, їх поєднання та формування об’єктивної необхідності зміни 

правового регулювання, та офіційний етап, що починається з моменту прийняття 

офіційного рішення про розробку проекту правотворчого документа та триває до 

моменту введення в дію нових норм права, зміни існуючих або скасування чинних 

правових норм [664, с. 55-57]. В окремих наукових джерелах завершення 

правоутворення пов’язують із процесом реалізації права, що також має офіційний 

характер [643, с. 640; 579, с. 310]. Процесуальність правоутворення можна 

простежити на прикладі розробки та прийняття Закону України «Про Національну 

поліцію» 2015 року [245], об’єктивна необхідність прийняття якого зумовлена 

соціальною потребою реформування правоохоронних органів України, що 

передбачає створення Національної поліції в Україні – органу виконавчої влади, 

який служитиме суспільству і призначений для охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки [569]. 

Офіційний етап (стадія) правоутворення виявився в розробці законопроекту, його 

обговоренні за участю громадськості, стадійному розгляді органом законодавчої 

влади України, прийнятті, підписанні Президентом України та введенні в дію. Нині 

процес правоутворення триває, що відображено у змінах і доповненнях, внесених до 

положень вказаного Закону України, та у законопроектах про внесення змін і 

доповнень до нього, зареєстрованих у Верховній Раді України. 

Іншою ознакою правоутворення є його стихійно-свідомий характер здійснення, 

в якому поєднано об’єктивні (незалежні від волі та свідомості людини) процеси 

утворення права та суб’єктно зумовлені процеси свідомо-вольової діяльності 

людини щодо осмислення об’єктивних потреб у зміні правового регулювання, 
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підготовки проектів норм права, їх обговорення, прийняття та введення в дію. 

Стихійність правоутворення зумовлена процесами розвитку соціального 

середовища, які в подальшому безпосередньо впливають на утворення права в 

межах його неофіційного етапу незалежно від свідомості та волі суб’єктів права. 

Стихійний характер правоутворення є об’єктивно зумовленим, оскільки 

правоутворення розвивається та функціонує під впливом розвитку різноманітних 

факторів, які на нього впливають, соціуму, правової системи тощо. Своєю чергою 

свідомо-вольовий характер правоутворення реалізується в розумовій діяльності 

суб’єктів права щодо виявлення й аналізу об’єктивних потреб зміни правового 

регулювання, підготовки проекту норм права, їх обговорення, прийняття, введення в 

дію, що залежить від рівня їх професійної підготовки та якості правотворчої роботи. 

Наприклад, ухвалення Верховною Радою України постанови «Про визнання 

окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово 

окупованими територіями»№ 254-VIII від 17.03.2015 р. [556] стало наслідком 

ситуації, яка склалась на частині територій Луганської і Донецької областей, що має 

об’єктивний (стихійний) характер. Водночас підготовка цього акта, його 

обговорення, ухвалення відображають свідомо-вольову діяльність суб’єктів права. 

Постановою фактично визнаються тимчасово окупованими територіями окремі 

райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, у яких відповідно до 

Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок 

місцевого самоврядуваннядо моменту виведення усіх незаконних збройних 

формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України 

та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. 

 Правоутворення є родовим юридичним поняттям, що включає в себе усі форми 

утворення права, зокрема: правоутворення національного і міжнародного рівнів, 

правоутворення загальнодержавного та місцевого рівнів тощо. Вказане поняття є 

універсальним та визначає явище, яке характеризує виникнення і розвиток права 

незалежно від часових, територіальних, суб’єктних чинників. 
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Правоутворення як правове явище породжує юридичні наслідки, оскільки його 

результатом буде прийняття нових норм права, зміна існуючих або їх скасування. 

Тому окремою ознакою правоутворення можемо назвати його результативність, 

оскільки утворені нові норми права матимуть загальнообов’язковий характер, 

забезпечуватимуться державним примусом, а наслідком їх порушення може бути 

притягнення суб’єкта права до юридичної відповідальності. Утворення норм права, 

їх зміна або скасування потенційно націлені на досягнення відповідного правового 

результату. Так, прийняття Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку» № 417-VIII від 14.05.2017 р. [249] та 

введення його в дію фактично є завершальним етапом (стадією) правоутворення, 

відображає його результативний характер. Водночас прийняті нові норми права 

потенційно орієнтовані на досягнення подальшого реального (соціального, 

правового) результату. 

Враховуючи вищевказані підходи до визначення поняття «правоутворення», 

вказуючи на їх неоднозначність та відзначаючи актуальність визначення поняття на 

сьогодні, на нашу думку, доцільно уточнити визначення вказаного поняття в його 

формально-юридичному значенні, заклавши в основу етимологічне розуміння слів 

«право» та «утворення», а також виокремлені й охарактеризовані нами ознаки 

правоутворення. Під поняттям «правоутворення» доцільно визначити соціально 

зумовлений процес зародження, становлення, розвитку та вдосконалення права, що 

відбувається під впливом різноманітних факторів суспільного життя, здійснюється 

шляхом розумової діяльності людини,змістом якої є виявлення та аналіз об’єктивної 

необхідності зміни правового регулювання, формування доцільної моделі правової 

поведінки та її закріплення шляхом прийняття, зміни або скасування норм права. 

Правоутворення як явище соціально зумовлене безпосередньо залежить та 

визначається факторами, які засновані на реальних суспільних відносинах та 

визначають зміст правоутворюючої ініціативи. Фактори правоутворення є важливим 

і необхідним аспектом досліджуваного нами явища, що мають значний 

наукознавчий потенціал та потребують своєї наукової розробки з точки зору 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення. Тому в межах наступного 
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підрозділу роботи вважаємо за доцільне дослідити фактори правоутворення як 

складного комунікативно-інституційного феномену. 

 

3.2 Комунікативно-інституційна основа аналізу та класифікації факторів 

правоутворення  

 

Правоутворення як явище соціального значення зумовлене комплексом 

факторів, які визначають передумови, зміст і результат формування права. Вказані 

фактори мають соціальний характер, зумовлені суспільним розвитком, визначають 

об’єктивну необхідність зміни правового регулювання. Аналізуючи наукові погляди 

як вітчизняних, так і зарубіжних учених, ми неодноразово звертали увагу на 

принципове значення факторів правоутворення для характеристики його 

наукознавчого потенціалу, поняття, природи, сутності, його ознак, які фактично є як 

передумовою правоутворення, так і його змістом, зумовлюючи його результат. 

Відповідно, фактори правоутворення є не лише результатом функціонування 

соціуму, а й засобом акумулювання правоутворюючих потреб та інтересів. Окрім 

того, феномен факторів правоутворення використовується і для характеристики 

практики створення правових норм. Саме фактори правоутворення мають бути не 

лише враховані в процесі утворення права, а й покладені в основу практики 

виявлення об’єктивної потреби зміни правового регулювання, формування моделі 

правового регулювання та її закріплення за допомогою правових норм.  

Незважаючи на те, що в юридичній науці проблема факторів правоутворення не 

є новою, водночас актуальність її доктринальної розробки на сьогодні не викликає 

сумніву, що пояснюється: 

 багатоаспектністю та неоднозначністю наукового розуміння факторів 

правоутворення; 

 соціально зумовленим характером факторів правоутворення, що потребує 

переосмислення з огляду на їх динамічний характер; 

 особливостями сучасного етапу розвитку факторів правоутворення, що 

визначаються існуючою суттєвою трансформацією суспільних відносин; 
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 потребами вдосконалення практики вияву факторів правоутворення, їх 

аналізу та з’ясування реальної об’єктивної потреби зміни правового регулювання. 

Не применшуючи значимості актуальності наукового переосмислення факторів 

правоутворення, на нашу думку, слід наголосити на тому, що таке наукове 

переосмислення потребує дослідження факторів правоутворення з точки зору їх 

понятійних та класифікаційних властивостей, що забезпечить єдність розуміння 

факторів правоутворення, розкриє їх ключові закономірності, дасть змогу здійснити 

їх видове розмежування та з’ясувати зміст їх різновидів. Реалізація такої мети 

потребує встановлення методологічної основи, яку, на нашу думку, має становити 

комунікативно-інституційний підхід, що дасть змогу розкрити зміст факторів 

правоутворення як комплексу комунікативних взаємовідносин між суб’єктами 

соціуму, встановити їх динаміку, значення та характер впливу; визначити і 

охарактеризувати їх інституційне виявлення у формі правової норми (припису), що 

приймається, змінюється або скасовується; встановити взаємозв’язок між змістом 

факторів правоутворення та результатом їх впливу на зміст права і характер 

правового регулювання. Враховуючи високий рівень актуальності наукового 

пізнання факторів правоутворення, їх дослідження, на нашу думку, потребує 

вирішення таких завдань:  

1) узагальнити стан наукового розуміння факторів правоутворення, їх змісту і 

різновидів; 

2) уніфікувати доктринальне розуміння факторів правоутворення як явища 

комунікативно-інституційного характеру, встановити його особливості; 

3) визначити можливість класифікації факторів правоутворення як складного 

багатоаспектного явища, обґрунтувати критерії класифікації, виокремити різновиди 

факторів правоутворення та дати їм характеристику. 

В юридичній літературі фактори правоутворення розглядаються як самостійне 

явище правової дійсності та елемент понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки. Ця характеристика не викликає заперечень з боку вчених-правознавців, які 

визначають ці явища як умови (обставини, факти), які впливають на утворення 

права, його зміну та скасування. Водночас розуміння змісту факторів 
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правоутворення має дискусійний характер, що зумовлено неоднозначним 

розумінням права в цілому та факторів, які впливають на його утворення; 

невизначеністю змісту факторів правоутворення, їх значення; характеру впливу на 

утворення права, їх різноманітністю та багатоаспектністю; проблематикою 

співвідношення тощо. Все це зумовлює об’єктивну доцільність наукового 

узагальнення поглядів учених та уніфікації доктринального розуміння факторів 

правоутворення. Насамперед спробуємо узагальнити стан наукового розуміння 

факторів правоутворення. 

У радянській юридичній науці фактори правоутворення досліджувались 

непослідовно, результатом чого стало неоднозначне розуміння їх природи, сутності 

й значення. Слід зазначити, що досить часто фактори правоутворення вчені 

ототожнювали з факторами правотворчості та, як правило, розмежування між ними 

не здійснювали. Так, розкриваючи особливості правотворчості, серед факторів 

правотворчості називають базисні (економічні), які складають основу економічного 

устрою та системи держави, походять від суспільних відносин в економічній сфері 

та надбудовні (політико-правові, ідеологічні), що мають похідний характер від 

базисних та конкретизують правотворчі потреби  політичного, ідеологічного 

характеру тощо [324; 477; 523; 572]. Окрім того, було обґрунтовано думку, що 

фактори правотворчості можна структурувати на об’єктивні й суб’єктивні. 

Об’єктивні визначались такими, що не залежать від волі та свідомості людини, а 

суб’єктивні, своєю чергою, відображають особливості сприйняття й оцінки 

суб'єктами правотворчості об'єктивних чинників – лобізм, дії політичних партій 

тощо [477, с. 37-50]. Водночас такий підхід зазнав критики в частині недопущення 

впливу суб’єктивних факторів на правотворчість у радянській державі, що 

вважалось неприпустимим в умовах радянської системи управління [795, с. 34-35]. 

Окремим важливим фактором правоутворення в радянській юридичній науці 

розглядалась держава як суб’єкт, що наділений владними повноваженнями у сфері 

правотворчості, без якого не може існувати правоутворення (правотворчість). Немає 

держави – немає і права. Тому самостійним фактором правоутворення 

(правотворчості) вчені визначали або саму державу [737, с. 36-37; 390, с. 36], або 
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діяльність держави, що є як фактором правотворчості, так і безпосередньо силою, 

що створює право [759, с. 113-114; 572, с. 22]. Ці ідеї притаманні й сучасним 

юридичним джерелам, хоча держава розглядається або як окремий політичний 

фактор правоутворення, або як самостійне джерело створення права, оскільки саме 

цей інститут політичної влади безпосередньо видає правові норми [374, с. 254-256]. 

У сучасній юридичній науці фактори правоутворення як об’єкт наукового 

пізнання перебувають у стані переосмислення з точки зору їх трансформації, що 

викликано необхідністю оновлення правових норм, вдосконалення правової 

регламентації суспільних відносин. Незважаючи на активізацію наукових 

досліджень факторів правоутворення, в сучасній юридичній науці, проте не 

вироблено єдиних наукових підходів до характеристики факторів правоутворення, 

не сформовано єдиних механізмів їх виявлення, аналізу та врахування в процесі 

творення права. Наукові погляди щодо природи, сутності й значення факторів 

правоутворення дедалі більше набувають розпорошеного характеру, засновуються 

на тих або інших аспектах факторів правоутворення. На переконання 

Є. Г. Лук’янової, фактори правоутворення слід розглядати як ті чинники, які 

детермінують правотворчу діяльність, виникають до правотворчості та в 

подальшому зумовлюють її зміст. Вчена вказує на те, що фактори правоутворення є 

дуже різноманітними, а склад і взаємодія між ними має індивідуальний характер у 

кожному окремому випадку прийняття правотворчого рішення і визначаються 

насамперед сферою суспільних відносин, яку необхідно врегулювати [413, с. 160]. 

У межах енциклопедичного доктринального тлумачення поняття 

«правоутворення» С. Г. Дробязко звертає увагу на розуміння факторів 

правоутворення, які становлять окремий аспект відповідного енциклопедичного 

визначення. Фактори правоутворення вчений розглядає як об’єктивні сили природи і 

суспільства, які тиснуть насвідомість людей як учасників суспільних відносин, 

викликаючи їх потреби, задоволення яких стихійно формує їх повсякденну 

правосвідомість, що є передумовою і безпосереднім джерелом утворення 

відповідних правових відносин. Задоволення конкретних потреб на базі узгодження 

інтересів людей за наявності прогалин у чинному законодавстві веде до вироблення 
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таких спільних, взаємовизнаних обов’язкових правил у взаєминах, в поведінці, які 

задовольняють життєво необхідні потреби їх учасників у дусі природи права як 

загальносоціальної справедливості [183]. Вчений пов’язує фактори правоутворення 

лише з неофіційним етапом правоутворення, коли норми, які в подальшому 

набувають загальновизнаного характеру, створюють основу для їх подальшого 

визнання з боку уповноважених суб’єктів правотворчості. Однак вплив сил 

природного і соціального характеру не припиняється із завершенням неофіційного 

етапу правоутворення, в певних випадках він навіть може посилюватись. Тому не 

можемо повністю погодитись із С. Г. Дробязко в тому, що вплив факторів 

правоутворення обмежується виключно неофіційним його етапом. Учений також 

невиправдано не вводить до складу факторів «сили технічного плану», оскільки, як 

показує практика, технічні правила та норми складають у подальшому основу для 

творення права, тобто санкціонування технічних норм (наприклад, затвердження 

технічних вимог до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничної 

кількості кабельних муфт [475]).  

В інших наукових працях С. Г. Дробязко цілком правильно зазначає про 

можливість поділу факторів правоутворення на природні й соціальні, об’єктивні й 

суб’єктивні, постійні й тимчасові, стійкі та нестійкі, важливі й неважливі, 

сприятливі та несприятливі. В суспільстві найбільш відчутними факторами, що 

зумовлюють утворення правових новацій, є закономірності природи, географічні 

умови, в яких перебуває населення, а також умови економічні, технічні, 

демографічні, моральні, релігійні, культурні, політичні, юридичні [182, с. 18]. 

Вітчизняні енциклопедичні джерела не надають визначення поняттю «фактори 

правоутворення», водночас на їх існування, зміст та значення вказується під час 

визначення інших суміжних понять. Зокрема, наголошується на тому, що 

правоутворення є таким, що має соціальний характер, зумовлене рівнем суспільного 

розвитку, виявляє та забезпечує прямопропорційну залежність між потребами 

суспільства та адекватним якісним рівнем законодавчої бази [502, с. 247-248]; 

правотворення забезпечує закріплення правил поведінки людей, що склалися у 

суспільстві, які перекладаються мовою нормативів, тим самим забезпечується 
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врахування факторів творення права шляхом їх виявлення та правового закріплення 

[457, с. 860]; нормопроектування, яке за своєю сутністю зумовлене комплексом 

факторів суспільного розвитку [144, с. 474]. Так само під час надання 

енциклопедичних визначень поняттям «правоутворення» та «правотворчість» 

вказується на наявність об’єктивних правових передумов та попереднє формування 

суспільної необхідності зміни правового регулювання [283]; на їх соціальний 

характер [622, с. 763]; соціальне призначення та відповідність інтересам суспільства 

і держави [51, с. 51]. 

І. М. Рассолов приходить до висновку, що фактори правоутворення мають 

розглядатись не через категорію «сила», а через категорію «вплив», конкретніше – 

соціальний вплив різної сили і ступеня на процес створення нормативних правових 

актів, які визначають зв'язок між соціальним впливом і життям (середовищем) [609, 

с. 430]. В. С. Ковальський та І. П. Козінцев так само характеризують фактори 

правоутворення через аналіз його змісту, тобто через розуміння феномену 

формування права. Поняття «фактори правоутворення» вчені розкривають як умови, 

що впливають на формування права [322, с. 19]. В юридичній науці обґрунтовано 

погляди, які пов’язують розуміння факторів із явищем правотворчості. Зокрема, 

фактори правотворчості визначаються як причини об’єктивного і суб’єктивного 

характеру, що ініціюють правотворчу діяльність [506, с. 3-5]. А. П. Мазуренко під 

соціальними факторами правотворчості розуміє ті умови життя соціуму, які 

детермінують правотворчість та визначають прийняття правотворчого рішення [832, 

с. 12], тобто пов’язує їх розуміння зі здатністю ініціювати правотворчість і 

визначати її результат. У наших попередніх працях ми доводили можливість 

виокремлення факторів нормопроектування із системи факторів правотворчості та 

правоутворення. В результаті прийшли до висновку про доцільність визначення 

поняття «фактори нормопроектування», в основу розуміння яких ми закладали ідею 

їх соціально-комунікативної природи та здатності становити об’єкт пізнавальної 

діяльності уповноваженого суб’єкта нормопроектування. У дисертаційному 

дослідженні зазначено, що характерною особливістю факторів нормопроектування 

є, по-перше, те, що вони являють собою сукупність обставин, які впливають на 
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свідомість правотворця (суб’єкта нормотворчої ініціативи), наслідком чого є 

рішення про зміни у правовому регулюванні та ініціювання нормопроектного етапу 

правотворчості. По-друге, це сукупність обставин, що досліджуються, аналізуються 

нормопроектувальником та спричиняють вплив на процес нормопроектної 

діяльності та запропонований варіант правового регулювання відповідної сфери 

суспільних відносин [146, с. 45-46]. 

Водночас, на нашу думку, фактори правоутворення та фактори правотворчості 

не є тотожними явищами, хоча вони взаємопов’язані між собою. Насамперед вони 

мають соціально зумовлений характер, їх природою та змістом є умови 

життєдіяльності суспільства, вони визначають зміст права та результативність 

правоутворення і правотворчості. Відмінність факторів правоутворення та факторів 

правотворчості зумовлена насамперед їх змістом і характером впливу. Фактори 

правотворчості – це ті умови життєдіяльності суспільства, які спричиняють вплив на 

свідомість суб’єктів правотворчості та формують відповідне правотворче 

волевиявлення щодо прийняття, зміни або скасування правових норм, закріплених у 

вигляді відповідної форми права. Своєю чергою, 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, закріплених у вигляді відповідної форми права, 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 і права. Отже, фактори правоутворення та фактори 

правотворчості співвідносяться між собою як категорії загального та конкретного, 

причому вони наділені як спільними ознаками щодо походження, змісту, ролі, так і 

відмінними, що виявляються у їх призначенні, характері впливу тощо. 

Враховуючи стан наукової розробки категорії «фактори правоутворення», 

особливості розмежування їх із категорією «фактори правотворчості», зазначимо 

про доцільність удосконалення доктринального розуміння факторів правоутворення, 

що варто засновувати на єдиному методологічному підході. Найбільш всебічно та 
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достовірно, на нашу думку, характеристика факторів правоутворення може бути 

розкрита за допомогою функціонального потенціалу комунікативно-інституційного 

підходу. Такий підхід в основу розуміння факторів правоутворення покладає ідею їх 

змісту як комунікативних зв’язків між суб’єктами соціуму та характер їх впливу, що 

забезпечує трансформацію умов життєдіяльності суспільства через формування і 

виявлення об’єктивної необхідності зміни правової регламентації у конкретні норми 

права як інституційну форму його вираження.  

Фактори правоутворення – це насамперед взаємовідносини між людьми, які 

породжують відповідні потреби у зміні правової регламентації(аксіоматично це 

мають бути об’єктивно зумовлені потреби, що мінімізує роль суб’єктивного 

аспекту). Такі взаємовідносини можуть мати конфліктний характер, результатом 

чого стає потреба у виробленні правових засобів протидії конфлікту, попередженню 

появи або розвитку конфліктних взаємовідносин, мінімізації настання можливих 

негативних наслідків у результаті виникнення та існування конфлікту тощо. Як 

приклад, варто наголосити на законодавчих актах України, прийнятих у зв’язку з 

політико-правовою та соціально-економічною ситуацією в окремих районах 

Донецької та Луганської областей України. Ідеться про положення Закону України 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» від 16.09.2014 року№ 1680-VII [248]. У змісті преамбули 

згаданого Закону України зазначається про наявність конфліктної ситуації на цих 

територіях. Саме конфліктність взаємовідносин між суб’єктами соціуму в 

політичній, соціальній, економічній, військовій та інших сферах зумовила 

прийняття законодавчого акта, положення якого регламентують тимчасовий 

порядок організації місцевого самоврядування. У змісті Пояснювальної записки до 

Проекту зазначеного законодавчого акта [567] так само визнається наявність 

конфліктних взаємовідносин, отож цей проект Закону України підготовлено та в 

подальшому прийнято з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації 

обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а 

також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення 

жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, для 
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відновлення життєдіяльності у населених пунктах у Донецькій і Луганській 

областях, а також розвитку територій. 

Правові конфлікти можуть мати як внутрішній характер, оскільки здатні 

формуватись на ґрунті існування колізій і прогалин в нормах, закріплених 

законодавчими актами, так і зовнішній, що виникає в практиці взаємодії суб’єктів 

правотворчого процесу [48, с. 225]. Внутрішній характер конфліктів як фактору 

правоутворення досить часто виявляється в сучасних умовах формування 

вітчизняного права, що зумовлено особливостями розбудови українського 

суспільства, трансформації більшості сфер його життєдіяльності. Внутрішні 

конфлікти як фактор правоутворення можуть виражатись у тих чи інших правових 

колізіях або прогалинах, наявних у чинному законодавстві України. Практика 

законотворення України, а також практика реалізації норм права, закріплених 

положеннями законодавчих актів, засвідчують наявність досить широкого кола 

колізій і прогалин у вітчизняному законодавстві, що потребують відповідної 

законотворчої роботи щодо їх усунення. Водночас аналіз законотворчої діяльності в 

Україні свідчить про наявність значної кількості законодавчих актів, якими 

усуваються прогалини і колізії. Наприклад, Закон України «Про внесення зміни до 

Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо усунення прогалин, які 

перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень» від 

17.05.2012 року № 4779-VI [224]. З точки зору інституційності, наявність конфлікту 

як фактору правоутворення можна визначити як такий, що може мати владний 

характер, пов’язаний із функціонуванням або всієї політичної системи суспільства, 

або виникає між окремими його елементами. В результаті може виникати зовнішній 

конфлікт між суб’єктами правотворчих повноважень, який має правоутворюючий 

характер та виявляється як фактор правоутворення. Прикладом можуть бути ті 

політичні фактори конфліктогенного змісту, які зумовили ініціювання підготовки та 

прийняття Конституційного Договору між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та функціонування державної 

влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 

Конституції України від 08.06.1995 року № 1к/95-ВР [340]. Політичний конфлікт, 
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що утворився у 2004 – 2005 роках між Верховною Радою України, Президентом 

України та Кабінетом Міністрів України, а також відсутність нової Конституції 

України зумовили об’єктивну необхідність розробки та прийняття правових норм з 

метою подолання вказаного конфлікту. Реалізовано цю мету було шляхом розробки 

і прийняття Конституційного Договору 2005 року. Предметом конфлікту було 

розмежування повноважень між підписантами Договору, центральне місце серед 

яких займали правотворчі повноваження. 

Відносини, які складають зміст факторів правоутворення, можуть мати не лише 

конфліктний, а й компромісний характер, що потребує їх фіксації на правовому 

рівні та закріплення їх загальнообов’язкового статусу. Компромісний характер 

суспільних відносин, що становлять зміст факторів правоутворення, як правило, 

пов’язані з конфліктними відносинами, результатом чого стає вироблення моделі 

компромісних заходів щодо подолання наявного конфлікту, протидії можливості 

його настання або мінімізації наслідків та існування конфліктних відносин. Такий 

зв’язок досить часто виявляється у вигляді положень відповідних актів творення 

права. Прикладом можуть бути положення Угоди про Коаліцію депутатських 

фракцій «Європейська Україна» від 27.11.2014 року [713]. Вказаний документ, 

підготовлений в умовах поглиблення кризових процесів у політичній, економічній, 

соціальній, військовій сферах України, фактично став результатом досягнення 

компромісу між різними депутатськими фракціями, який у подальшому закріплює 

стратегію діяльності депутатських фракцій у парламенті, в тому числі й у сфері 

законотворчості. У цьому ж аспекті «компромісності» факторів правоутворення 

варто наголосити на тому, що в юридичній літературі неодноразово зверталась увага 

на можливість розуміння правоутворення через характеристику його змісту як 

природного, несвідомого, стихійного формування права, що відбувається шляхом 

санкціонування соціальних норм, у результаті чого вони отримують правовий 

характер [662, с. 137-138; 683, с. 323]. Ми частково можемо погодитися з цією 

точкою зору, а саме в аспекті того, що саме взаємовідносини між людьми, які 

набули компромісного характеру, в подальшому отримують правове 

санкціонування, тим самим стають частиною системи права. Водночас поза увагою 
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залишаються питання утворення права, яке породжено конфліктними відносинами, 

створене в результаті реалізації публічних інтересів, здійснення владної діяльності, 

стало результатом можливого лобіювання приватних інтересів тощо. Прикладом 

такого санкціонування можуть бути правотворчі акти, які закріплюють правила 

етичної поведінки тих або інших категорій осіб (як правило, за професійною 

ознакою) Наприклад, положеннями Закону України «Про правила етичної 

поведінки» від 17.05.2012 року № 4722-VI [254] фактично було санкціоновано 

етичні норми поведінки суб’єктів. Законодавством визначено їх як керівні норми 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, під час виконання ними службових повноважень, а також порядок 

притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм. Незважаючи на те, що 

цей Закон на сьогодні скасовано, проте він є важливим прикладом санкціонування 

етичних норм та надання їм властивостей норм права. 

Комунікативно-інституційний підхід до пізнання факторів правоутворення дає 

можливість розкрити багатоаспектність досліджуваної проблематики, 

охарактеризувати індивідуальний і колективний аспекти факторів правоутворення, 

поєднання яких забезпечує вираження в правових нормах як інституційних формах 

його виявлення загальносоціальних потреб у правовому впорядкуванні суспільних 

відносин. Окрім того, вказаний методологічний підхід дозволяє визначити 

індивідуальні вольові якості суб’єкта, що виявились у процесі підготовки розгляду, 

прийняття норм права, надання їм відповідного формального закріплення. Як 

приклад можна проаналізувати будь-який правотворчий акт, який фактично 

заснований на факторах правоутворення об’єктивно-суб’єктивного характеру. Так, 

прийняття Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію 

майна» від 29.11.2001 року № 2864-III [221] було зумовлено як об’єктивними 

факторами правоутворення, так і суб’єктивними. Об’єктивними факторами 

прийняття вказаного правотворчого акта стала гостра потреба в забезпеченні 

економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових 

комплексів державних підприємств, захисті інтересів держави під час реалізації 

майна господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави 
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становить не менше 25 відсотків. Водночас досить поширеною була практика 

свідомого доведення державних підприємств до банкрутства, зловживання 

управлінськими правами адміністрацією таких підприємств, що призводило до 

руйнування господарської діяльності юридичних осіб, знищення їх майнових 

комплексів, зміниформи власності тощо. Як наслідок, введення вказаного мораторію 

було націлене на протидію такій ситуації в сфері функціонування державних 

підприємств. Однак притаманним був і суб’єктивний фактор правоутворення, 

пов'язаний із наданням певних гарантій захисту державним підприємствам від 

примусової реалізації їх майна, тобто фактично за допомогою норм права 

забезпечувалась реалізація їх майнових інтересів, встановлювались певні 

преференції у здійсненні господарської діяльності. 

Важливим аспектом правоутворення є взаємовідносини індивідів, які 

зумовлюють зміст факторів правоутворення, визначають характер об’єктивної 

необхідності зміни правового регулювання, а також відображають природу, зміст і 

результат творчої діяльності щодо формування змісту та форми вираження правових 

норм у межах офіційного етапу правоутворення –правотворчості. Комунікативно-

інституційний методологічний підхід дає змогу насамперед розкрити зміст і 

характер таких взаємовідносин індивідів, що мають предметний характер, націлені 

на досягнення правового результату. Внаслідок розвитку таких взаємовідносин, на 

переконання С. В. Бобровник, норми права наділяються відповідними правовими 

властивостями, що здійснюється конкретними особами з урахуванням їх власних 

або суспільних інтересів [48, с. 223-224], а змістом і результатом таких 

взаємовідносин є моделювання суспільних відносин, які є припустимими 

(бажаними) чи необхідними (обов’язковими) [644, с. 344]. В результаті ці відносини 

закріплюються у вигляді відповідних прав суб’єктів (шляхом прийняття дозвільних, 

рекомендованих норм права) або їх обов’язків, тобто шляхом прийняття норм права, 

які зобов’язують чи забороняють. У такому контексті цікавим є приклад з практики 

вітчизняного законотвореннящодо розробки та прийняття Закону України «Про 

волонтерську діяльність» від 19.04.2011 року№ 3236-VI [225]. Волонтерська 

діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства. Починаючи 
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з 2000-х років в Україні значно зростала кількість осіб, які здійснювали 

волонтерську діяльність і прагнули залучитися до участі у ній, що, безперечно, 

свідчить про зростаючу роль та потужність волонтерського руху в державі. На 

момент розробки та розгляду проекту цього Закону України значно активізувалася 

діяльність волонтерів та волонтерських організацій, на що особливо вплинула 

підготовка та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 

року. На той момент в Україні взагалі була відсутня законодавча база, що визначала 

б організаційні та правові засади здійснення волонтерської діяльності, розвитку 

волонтерського руху, правового статусу волонтерів, джерел фінансування тощо. 

Відсутність спеціального Закону, спрямованого на регулювання волонтерської 

діяльності, стримувало формування чіткої та послідовної політики держави щодо 

розвитку та підтримки волонтерського руху в Україні, піднесення соціальної 

значущості волонтера, усунення перешкод до використання волонтерської допомоги 

під час організації та проведення масових культурних і спортивних заходів 

загальнодержавного значення. Такий стан речей не давав змоги використати увесь 

потенціал волонтерської діяльності, звузив можливості для її розвитку і 

популяризації та потребував нагального врегулювання на законодавчому рівні. 

Наслідком прийняття 2011 року Закону України «Про волонтерську діяльність» 

стало, в тому числі, визначення правового статусу волонтера, волонтерської 

організації (їх прав і обов’язків), принципів волонтерської діяльності, учасників цієї 

діяльності, видів, засад і напрямів здійснення волонтерської діяльності, джерел її 

фінансування. 

Окремо варто звернути увагу і на суб’єктний склад факторів правоутворення, 

який може бути всесторонньо розкритий за допомогою комунікативного 

методологічного підходу. Суб’єктний склад факторів правоутворення визначається 

їх соціальним характером, що виявляється у взаємодії суб’єктів, результати якої 

формують об’єктивні потреби у правовій регламентації суспільних відносин. Такі 

суб’єкти взаємодіють між собою як у пересічному житті, коли виникають, 

змінюються суспільні відносини таким чином, що існуючий стан правової 

регламентації потребуватиме оновлення та адаптації як до поточних потреб 
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розвитку взаємовідносин між суб’єктами, так і у процесі активного творення права, 

розробки проектів правотворчих актів, їх обговорення, прийняття, введення в дію 

тощо. Сучасний розвиток взаємовідносин між людьми зумовлює прийняття багатьох 

правотворчих актів. Цікавим прикладом таких взаємовідносин є розвиток у сфері 

науки і техніки, що потребує відповідної правової регламентації. Як приклад, 

звертаємось до процесу та умов зародження і становлення об’єктивної потреби у 

правовій регламентації відносин у сфері медичної трансплантології. Стан розвитку 

наукових досліджень, потреби людей у трансплантологічних медичних послугах 

зумовлює доцільність і необхідність відповідної правової регламентації відносин у 

сфері медицини. Змістом цих відносин є комунікативні зв’язки між суб’єктами щодо 

питань медичної науки та практики, соціальної та медичної потреби в 

трансплантології, забезпечення розвитку вітчизняної медичної практики, сприяння 

фінансовому забезпеченню медичної діяльності тощо. Чинний Закон України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 

16.07.1999 року № 1007-XIV  [269] чітко дає посилання на те, що він підготовлений 

та прийнятий з огляду на сучасний стан розвитку науки, на рекомендації Всесвітньої  

організації охорони здоров'я, а його зміст визначає умови і порядок застосування  

трансплантації як спеціального методу лікування, забезпечує додержання в Україні 

прав людини та захист людської гідності під час застосування трансплантації та 

здійснення іншої, пов’язаної з нею діяльності. Однак прийнятий 1999 року 

законодавчий акт наразі вже не відповідає стану розвитку науки, потребам 

населення України у трансплантологічній діяльності, що зумовлює доцільність 

прийняття нового закону, який в цілому має змінити принципи трансплантації 

органів та інших анатомічних матеріалів людині. Змістом же факторів, які вплинули 

на виникнення об’єктивної необхідності розробки та розгляду нового закону, який 

має змінити принципи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 

людині, стали взаємовідносини між суб’єктами медичної діяльності та пацієнтами, 

науковцями, суб’єктами правотворчої діяльності, суб’єктами політичної системи 

суспільства тощо. На сьогодні в Україні розроблено низку законопроектів для 

правового регулювання відносин у сфері трансплантології [583; 584]. У змісті 
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пояснювальної записки до Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» від 16.07.2015 року реєстраційний № 2386а зазначають такі 

фактори правоутворення, як:  

 недосконалість прийнятого в 1999 році Закону України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»; 

 проведені організаційні зміни у сфері охорони здоров’я, що зумовило 

прогалини та недоліки положень чинного Закону України. У зв’язку з цим виникла 

необхідність внесення змін до деяких законів України щодо трансплантації органів 

та інших анатомічних матеріалів людині; 

 недосконале правове регулювання діяльності державних і комунальних 

закладів, державних наукових установ, пов’язаних з трансплантацією органів та 

інших анатомічних матеріалів, що в багатьох випадках призводить до виникнення 

ситуацій, які унеможливлюють збереження життя людини, яка того потребує; 

 наявність невиважених і суперечливих положень Закону щодо 

встановлення презумпції незгоди особи стати донором анатомічних матеріалів у разі 

своєї смерті та невідповідність цих положень світовій практиці в галузі 

трансплантації; 

 поява новітніх методів лікування в трансплантації, що вимагає їх 

відображення в законодавстві тощо. 

Підбиваючи підсумки, вважаємо за доцільне узагальнити розуміння поняття 

«фактори правоутворення», заклавши в основу його розуміння закономірності 

комунікативно-інституційного характеру. Таке розуміння факторів правоутворення 

буде взяте за основу подальшої класифікації факторів правоутворення та 

дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення в цілому. Під 

факторами правоутворення доцільно розуміти 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. 
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Відзначаючи складний і багатоаспектний характер факторів правоутворення як 

соціально зумовленого явища, слід звернути увагу на можливість їх класифікації. 

Насамперед можна зазначити, що фактори правоутворення можуть бути 

класифіковані за різними критеріями, що зумовлюється їх соціальною сутністю, 

значенням щодо впливу на утворення права (встановлення правових норм, їх зміну 

або скасування), багатоаспектністю виявлення, що зумовлюється неоднозначним 

змістом та характером впливу на процес утворення права. З точки зору юридичної 

науки доцільність класифікації факторів правоутворення доводиться 

систематизуючим значенням класифікації як прийому наукового дослідження, 

можливістю конкретизації змісту і значення окремих факторів правоутворення, 

наявністю комплексу критеріїв класифікації, що дозволяють всесторонньо 

охарактеризувати зміст факторів правоутворення. В юридичній літературі є 

поодинокі спроби класифікації факторів правоутворення. Однак ці наукові ідеї не 

уніфіковані та досить епізодично характеризують зміст виокремлених факторів 

правоутворення. На переконання О. Ф. Скакун, всі фактори правоутворення є 

соціальними, визначають предмет правового регулювання, позиції суб'єктів 

правотворчості тощо. Вчена справедливо зазначає, що існує безліч факторів 

правоутворення, які меншою чи більшою мірою впливають на виникнення тих чи 

інших нормативно-правових актів, нормативно-правових договорів, судових 

прецедентів та інших форм права. Водночас в подальшому О. Ф. Скакун уже веде 

мову про фактори формування права як про фактори змісту правоутворення [643, 

с. 468]. На переконання І. М. Рассолова, фактори можна розділити на три групи: 

1) ті, що визначають предмет правового регулювання; 2) ті, що відображають 

позиції учасників правотворчої діяльності; 3) власне фактори суб’єктивного 

юридичного характеру, що заважають процесу правотворчої діяльності. 

Продовжуючи зазначене, вчений виокремлює ряд критеріїв, які можна взяти за 

основу класифікації факторів правоутворення. Відповідно до критерію впливу на 

нормативні акти вчений пропонує виділяти: «нормальні» фактори, що сприяють 

ефективному і м'якому правотворчому процесу; «нормативно-надзвичайні», що 

зумовлюють творення надзвичайного законодавства; «форс-мажорні», які мають 
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непрогнозований характер та визначають необхідність невідкладного творення 

права [609, с. 343]. 

М. М. Марченко серед факторів, що спричиняють вирішальний вплив на процес 

підготовки та формування права (правоутворюючі фактори), виокремлює 

матеріальні (економічні), політичні, соціальні, ідеологічні та інші чинники. Рівень 

якості, а разом з тим і ефективності нормативно-правових актів значною мірою 

залежить від того, наскільки точно й усебічно враховуються під час їх підготовки та 

видання всі наявні на даний момент чинники, наскільки адекватно відбивається в 

них об’єктивна дійсність. Учений одним із перших в юридичній науці зазначає про 

можливість систематизації факторів правоутворення, доводить доцільність їх 

узагальнення, засновуючись на існуючих поглядах учених. Окремо вчений 

підкреслює і можливість поділу факторів правоутворення на об’єктивні, породжені 

навколишнім соціально-політичним, економічним та іншим середовищем, та 

суб’єктивні фактори, зумовлені різноманітними індивідуальними та 

корпоративними інтересами і потребами [437, с. 660]. Заслуговує на увагу і 

запропонована вченим ідея щодо механізму дії факторів правоутворення, їх впливу 

на зміст самого процесу правоутворення, діяльність суб’єктів творення права [437, 

с. 661-662]. 

Є. М. Шульман засновує своє бачення факторів правоутворення на класичних 

поглядах радянської юридичної доктрини щодо ролі держави як суб’єкта творення 

права, що виявляє та враховує фактори правоутворення, тим самим стає засобом 

трансформації факторів розвитку народу в правові норми. Вчений здійснює аналіз 

радянської правової доктрини та переосмислює їх основні положення, адаптуючи її 

до сучасних реалій творення права. Насамперед учений зазначає про наявність та 

провідну роль в утворенні права політичних факторів [769, с. 13]. Не заперечуючи 

наявність й інших правоутворюючих факторів, учений, проте, залишає ідею примату 

політичних факторів у правоутворенні, через які здійснюють свій вплив на 

утворення права й інші фактори економічного, соціального, ідеологічного плану 

тощо. Саме політичні фактори акумулюють загальні потреби й інтереси у сфері 

правової регламентації, тим самим даючи змогу сформувати об’єктивну 
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необхідність у правовій регламентації (його зміні або скасуванні). У результаті 

політичні фактори реалізуються крізь призму політичної волі у правотворчості та 

набувають формального вираження у формі правових приписів.  

Є. Г. Лук’янова у своїх працях опосередковано зазначає, що фактори 

правоутворення можуть бути як соціальними, так і природними. Окрім того, в 

подальшому, не виокремлюючи критеріїв класифікації факторів правоутворення, 

вчена наголошує на наявності економічних факторів, що включають у себе 

фінансові, політичні, фактори духовно-ідеологічні; наукові, організаційні [413, 

с. 161]. Так само допускає поділ факторів правоутворення на фактори зовнішнього 

середовища (економічний, екологічний, політичний, культурний та ін.) та внутрішні 

фактори – тобто чинники правового характеру (правова свідомість і її елементи: 

правова ідеологія і психологія, правова культура, правова наука, включаючи 

юридичну техніку і юридичну практику) [413, с. 162].  

Не виокремлюючи критеріїв класифікації та не систематизуючи фактори 

правоутворення, В. С. Ковальський та І. П. Козінцев звертають увагу на те, що є 

основні фактори – матеріальні умови існування суспільства, які визначають 

формування права, вони зумовлені рівноправністю різних форм власності, захистом 

економічних прав і свобод людини й громадянина, інтересів вітчизняного товаро-

виробника (економічні фактори). Так, нові форми власності, ринкові умови 

виробництва, багатовекторність економічного розвитку привели до прийняття лише 

за останні десять років більше ніж тисячі законів економічного призначення. До 

інших факторів правоутворення, які не мають характеру основних, вчені відносять 

політичні фактори (політична ситуація в державі, розстановка політичних сил 

тощо); соціальні фактори (рівень громадської активності й громадського контролю 

за станом справ у державі, розвиненість професійних і громадянських інтересів та 

ін.); національні фактори (стан налагодженості взаємовідносин між корінним 

населенням і національними меншинами, як держава сприяє їх консолідації, 

розвиткові, оформленню їх юридичного статусу тощо); зовнішньополітичні фактори 

(міжнародне становище держави, рівень і характер взаємовідносин з іншими 
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державами і міжнародними організаціями); ідеологічні фактори (правова свідомість 

громадян, правова культура суспільства) [322, с. 19-21]. 

С. В. Поленіна, аналізуючи стан наукової розробки факторів правоутворення, 

приходить до узагальнюючого висновку про те, що поділ факторів правоутворення 

на основні (зовнішні), що зумовлюють виникнення проблемної ситуації, яка 

потребує правової регламентації, та забезпечувальні (внутрішні), які сприяють 

належному «вирішенню» проблемної ситуації, що виникла під впливом основних 

факторів шляхом видання нормативного акта, вважається загальноприйнятим в 

юридичній науці [537, с. 183; 744, с. 608].  

Незважаючи на неоднозначність доктринального розмежування видів факторів 

правоутворення, що пояснюється їх складністю та багатоаспектністю, слід 

зауважити, що видове розмежування факторів правоутворення є науково 

обґрунтованим та науково доцільним як з точки зору теорії права, так і з точки зору 

практики творення права. Наукова доцільність поділу факторів правоутворення на 

види зумовлюється можливістю застосування засобів класифікації до факторів 

правоутворення шляхом визначення кола критеріїв класифікації, виокремлення 

відповідних різновидів факторів правоутворення та уточнення їх характеристики. 

Це дасть змогу узагальнити наукове розуміння факторів правоутворення, виявити та 

охопити різноманітні критерії класифікації, тим самим уточнити коло та розкрити 

зміст факторів правоутворення, з’ясувати їх роль у правоутворенні, а також 

визначити взаємозв’язок між ними. З точки зору практичного значення класифікації 

факторів правоутворення, ідеться про можливість уточнення особливостей впливу 

факторів правоутворення на ініціювання, зміст, процес і результат правоутворення, 

з’ясування взаємозв’язку між змістом факторів правоутворення та якістю правових 

норм. Класифікація будь-яких правових явищ і процесів потребує вироблення кола 

критеріїв, відповідно до яких можна охопити абсолютну більшість факторів 

правоутворення та з’ясувати взаємозв’язок між ними. До таких критеріїв 

класифікації факторів правоутворення, на нашу думку, належать такі. 

І. Залежно від сфери життєдіяльності суспільства фактори правоутворення 

поділяються на: 
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 політичні, що являють собою взаємовідносини між суб’єктами політичної 

системи суспільства, що породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни 

правової регламентації політичних правовідносин, стосуються політичного 

управління суспільством та збалансування політичних інтересів. Політичні фактори 

правоутворення в сучасних умовах розвитку суспільства, трансформації політичних 

відносин відіграють особливу роль у правоутворенні, визначаючи правову 

регламентацію суспільних відносин у політичній сфері. Політичні фактори 

правоутворення за своїм змістом мають конфліктно-компромісний характер, 

виявляються у взаємовідносинах між суб’єктами політичної системи суспільства, 

визначають необхідність регламентації цих відносин за допомогою відповідних 

правових норм. Тобто зміст цих факторів становлять комунікативні зв’язки між 

суб’єктами політичної системи суспільства з приводу здійснення влади, її змісту, 

методів реалізації, політичних мотивів, а знаходять вони своє втілення у вигляді 

конкретних правотворчих актів. Наприклад, прийняття Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 

09.04.2015 року № 317-VIII [239] має політично вмотивований характер, фактори 

правоутворення, які зумовили його прийняття, мали політичний характер, що 

зумовили прийняття законодавчих положень, спрямованих на засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

як злочинних, упровадження заборони на публічне заперечення злочинного 

характеру цих тоталітарних режимів, заборони публічного використання та 

пропаганди їхньої символіки, запровадження обов’язку держави здійснювати 

розслідування та оприлюднення інформації про злочини, здійснені представниками 

цих тоталітарних режимів з метою недопущення повторення таких злочинів у 

майбутньому, усунення загрози суверенітету, територіальної цілісності та 

національній безпеці України, а також встановлення історичної справедливості; 

 економічні, що являють собою взаємовідносини між суб’єктами 

економічної системи суспільства, породжують та визначають об’єктивну 

необхідність зміни правової регламентації економічних відносин, що стосуються 
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взаємовідносин між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних 

благ, здійснення права власності, економічної діяльності тощо. Економічні фактори 

правоутворення в юридичній літературі неодноразово визначаються як базисні 

(основні) [523, с. 43; 477, с. 112; 322, с. 19-20; 579, с. 311; 437, с. 660-661], оскільки 

на них заснований економічний устрій і стабільність суспільства. Варто погодитися 

з тим, що економічні фактори є одними з ключових у системі факторів 

правоутворення. Прийняття Закону України «Про запобігання впливу світової 

фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 

25.12.2008 року № 800-VI [235] було зумовлено комплексом правоутворюючих 

факторів, в основі яких знаходились економічні фактори щодо існування кризових 

явищ у будівельній галузі, як галузі господарювання, необхідності згідно зі статтею 

47 Конституції України створення державою умов, за яких кожний громадянин 

матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду; 

висока вартість будівництва та необґрунтоване фінансове навантаження на 

забудовників тощо; 

 соціальні, які являють собою взаємовідносини між суб’єктами суспільства 

у сфері соціального забезпечення та гарантування життєдіяльності людини, що 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

соціальнозначимих правовідносин. Соціальні фактори правоутворення породжені 

соціальними потребами та інтересами тих або інших верств населення, 

відображають стан їх реалізованості та визначають характер збалансованості 

соціальних потреб та інтересів. У сучасних умовах розвитку вітчизняного 

суспільства проблема соціальних факторів правоутворення постав надзвичайно 

гостро, що зумовлено соціальною незахищеністю населення, невисоким рівнем 

достатку пересічних громадян, суттєвим економічним розшаруванням суспільства 

тощо. Як наслідок, соціальні фактори правоутворення перебувають у стані 

трансформації, мають високий ступінь впливу на вітчизняне правоутворення. 

Надзвичайно резонансною подією в Україні 2015 року стало поширення режиму 

оподаткування доходів громадян на пенсійні виплати [208]. Це викликало досить 

серйозний суспільний резонанс, який 2016 року привів до часткового скасування 
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режиму оподаткування пенсійних доходів громадян [215]. Скасування такого 

режиму оподаткування стало наслідком виникнення і дії соціальних факторів 

правоутворення, які мали одночасно і конфліктний характер, відображали зміст 

громадської думки, засновувались на ставленні суспільства до відповідних 

правотворчих ініціатив вітчизняного Уряду; 

 релігійні, які являють собою взаємовідносини між суб’єктами суспільства 

у сфері свободи совісті, віросповідання та діяльності релігійних організацій, що 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

правовідносин в релігійній сфері. Релігійні фактори правоутворення відіграють 

ключову роль у правоутворенні, визначаючи потреби у прийнятті, зміні або 

скасуванні правових норм, що регламентують відносини в релігійній сфері. Окрім 

того, релігійні фактори правоутворення можуть стати причиною санкціонування 

релігійних норм шляхом надання їм загальнообов’язкового статусу, гарантування зі 

боку держави, в тому числі й за допомогою примусових засобів, що має місце в 

окремих державах мусульманської правової системи (Ісламська Республіка Іран). У 

вітчизняній правовій системі релігійні фактори правоутворення так само впливають 

на детермінацію правоутворення та знаходять свою реалізацію у відповідних 

правових нормах. Наприклад, прийняття Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» від 23.04.1991 року № 987-XII [260]; 

 екологічні, які являють собою взаємовідносини між суб’єктами 

суспільства у сфері охорони навколишнього природного середовища, що 

породжують і визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

правовідносин у вказаній сфері. Екологічні фактори правоутворення в сучасних 

умовах забрудненості навколишнього природного середовища та існуючих 

екологічних загроз як національного, так і планетарного масштабів відіграють 

принципову роль у правоутворенні. Наприклад, прийняття Закону України «Про 

Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» 

від 15.01.2009 року № 886-VI [234] стало результатом формування та подальшого 

впливу екологічних факторів правоутворення, що привело до ініціювання творення 
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правових норм щодо забезпечення досягнення екологічно значимих результатів, а 

саме зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» 

на екологічно безпечну систему. 

Наведений перелік різновидів факторів правоутворення, виокремлений за 

критерієм сфери життєдіяльності суспільства, не є вичерпним, оскільки зумовлений 

багатоманітністю сфер життєдіяльності суспільства та їх змінним характером. 

ІІ. Залежно від юридичної сили правотворчих актів фактори правоутворення 

поділяються на: 

 конституційні, що являють собою взаємовідносини між суб’єктами 

суспільства, які породжують та визначають об’єктивну необхідність прийняття, 

зміни або скасування конституційних норм права. Конституційні фактори 

правоутворення переважно мають політичний характер, пов’язані зі змінами 

правової регламентації відносин в сфері суспільного та/або державного ладу, 

правового становища громадян, порядку формування і функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування тощо. У сучасних умовах політичної 

нестабільності в Україні конституційні фактори правоутворення набувають 

принципового значення, оскільки безпосередньо впливають на вдосконалення 

конституційного права України. Такими факторами переважно є наявні недоліки 

адміністративно-територіального устрою України, розподілу повноважень між 

органами законодавчої та виконавчої влади, а також главою держави, потреби в 

удосконаленні конституційно-правового статусу органів судової влади, прокуратури 

тощо. Прикладами конституційних факторів правоутворення можуть бути ті умови і 

обставини суспільного життя, які зумовили прийняття Конституції або 

конституційних актів;  

 законодавчі, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

найважливіших суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або скасування 

норм, закріплених положеннями законодавчих актів (поточних, кодифікаційних, 

надзвичайних тощо). Законодавчі фактори правоутворення визначаються 

особливостями розвитку найважливіших сфер суспільних відносин, що потребують 
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законодавчої регламентації. У сучасних умовах розвитку вітчизняного 

законодавства законодавчі фактори правоутворення є надзвичайно різноманітними, 

зумовлені поточними потребами вдосконалення законодавчого забезпечення 

більшості сфер суспільних відносин. Наслідком впливу зазначених 

правоутворюючих факторів стають норми права, закріплені нормативно-правовими 

актами вищої юридичної сили, що мають форму закону; 

 підзаконні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують і визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або скасування норм, закріплених 

положеннями підзаконних нормативно-правових актів, які прийняті відповідно до 

положень законодавчих актів та на їх виконання. Наслідком впливу 

правоутворюючих факторів стають прийняття, зміна або скасування положень 

підзаконних актів загальнодержавного, регіонального, місцевого та локального 

статусу. 

ІІІ. Залежно від часових меж впливу фактори правоутворення поділяються на: 

 довготривалі (постійні), що являють собою взаємовідносини між 

суб’єктами суспільства, які мають тривалий характер зародження, становлення, 

розвитку та існування, що породжують та визначають об’єктивну необхідність 

поточного оновлення правової регламентації суспільних відносин. Такі фактори, як 

правило, мають об’єктивно зумовлений характер, пов’язані з поточними 

закономірностями розвитку суспільства, є прогнозованими та відображають 

поступальний характер розвитку правової регламентації суспільних відносин. Під 

впливом довготривалих (постійних) факторів правоутворення відбувається 

прогнозування розвитку правової регламентації суспільних відносин у тій або іншій 

сфері, формуються та затверджуються положення концептуальних документів 

розвитку законодавства, визначаються та реалізуються довгострокові плани 

нормопроектних, у тому числі законопроектних робіт. Наприклад, затвердження 

Верховною Радою УРСР Концепції переходу Української РСР до ринкової 

економіки від 01.11.1990 року [339] є наслідком впливу відповідних факторів 

правоутворення, які мають довготриваючий характер, а зміст Концепції закріплює 
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положення, які, в тому числі, передбачають відповідне правотворче забезпечення 

переходу Української РСР до ринкової економіки;  

 короткотривалі, що становлять взаємовідносини між суб’єктами 

суспільства, які породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової 

регламентації суспільних відносин у короткостроковій перспективі або в межах 

чітко визначеного проміжку часу. Короткотривалі фактори правоутворення можуть 

мати як об’єктивно зумовлений, так і суб’єктивно зумовлений характер, пов’язані з 

необхідністю досягнення певної мети в межах конкретного проміжку часу, 

переважно стосуються тих сфер суспільного життя, що відзначаються високим 

ступенем інтенсивності розвитку або потребують оперативного реформування. 

Наприклад, прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 

18.03.2004 року № 1629-IV [233] відбулось на виконання частини першої статті 2 

Закону України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 21.11.2002 року 

№ 228-IV [241]. Загальнодержавну програму прийнято на виконання 

короткотермінових завдань з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, спрямованих на реалізацію державної політики щодо 

створення сучасної правової системи України шляхом вдосконалення правотворчої 

та правозастосовної діяльності органів державної влади, запровадження єдиної 

системи планування, координації та моніторингу роботи з адаптації законодавства; 

 надзвичайні являють собою взаємовідносини між суб’єктами суспільства, 

що породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової 

регламентації суспільних відносин з метою попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій, подолання або мінімізації їх наслідків. Надзвичайні фактори 

правоутворення переважно мають ситуативний непередбачуваний характер, 

потребують невідкладного прийняття, зміни або скасування норм права, визначають 

конкретну мету, яка має бути досягнута за результатами правоутворення та 

поширення утворених норм права на суспільні відносини. Прийняття Закону 

України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» 
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від 02.09.2014 року № 1669-VII [268] пов’язане з наявними надзвичайними 

життєвими обставинами, за яких громадяни України, які проживають на Сході 

України, в зоні проведення тимчасової антитерористичної операції або переселилися 

з неї, опинились у ситуації, коли залишились без житла, роботи та засобів існування, 

люди масово втікають зі своїх домівок, закриваються магазини, підприємства, 

бізнес-структури. У зв’язку з тим, що 14 квітня 2014 року Указом Президента 

України розпочато Антитерористичну операцію, ведуться фактично бойові дії, які 

унеможливлюють проживання і будь-яку діяльність у зоні їх проведення. Для 

захисту конституційних прав і свобод своїх громадян, на період проведення 

антитерористичної операції законом передбачається вжити заходів щодо їх 

підтримки в умовах, які фактично мають ознаки воєнного стану. 

ІV. Залежно від територіального поширення фактори правоутворення 

поділяються на: 

 внутрішні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або скасування норм 

національного права. Внутрішні фактори правоутворення переважно зумовлені 

специфікою розвитку взаємовідносин всередині конкретного суспільства. Зазначені 

фактори правоутворення можна поділити на такі різновиди: 

а) загальнонаціональні фактори, які породжують і визначають об’єктивну 

необхідність зміни правової регламентації суспільних відносин, пов’язаних з 

інтересами всього населення або більшої його частини; 

б) регіональні фактори, які породжують та визначають об’єктивну необхідність 

зміни правової регламентації суспільних відносин, пов’язаних з інтересами 

населення, яке проживає в межах певного регіону (області, району тощо); 

в) місцеві фактори, які породжують і визначають об’єктивну необхідність зміни 

правової регламентації суспільних відносин, пов’язаних з інтересами населення, яке 

проживає в межах певного міста, селища або села;  
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г) локальні фактори, які породжують та визначають об’єктивну необхідність 

зміни правової регламентації суспільних відносин, пов’язаних з вирішенням питань 

взаємовідносин корпоративного характеру, між колективом працівників тощо; 

 зовнішні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або скасування норм 

міжнародного права. 

Як приклади вказаних різновидів факторів правоутворення можна навести ті 

взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які зумовили прийняття правотворчих 

актів міжнародного або національного (внутрішньодержавного) статусу, які своєю 

чергою, мають загальнонаціональний, регіональний, місцевий або локальний 

характер. 

V. Залежно від мети впливу фактори правоутворення поділяються на: 

 негативні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують і визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних відносин з метою подолання наявної кризи. Наприклад, факт настання 

економічної кризи в Україні зумовив прийняття низки законодавчих актів у 2014 – 

2015 роках; 

 позитивні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних відносин з метою забезпечення розвитку тієї чи іншої сфери 

життєдіяльності суспільства. Наприклад, прийняття Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 року № 2850-IV [266] зумовлено 

такими факторами правоутворення, як: стимулювання розвитку регіонів з 

урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, ефективне використання 

економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а 

також особливостей регіонів, досягнення на цій основі підвищення рівня життя 

людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів і послуг, подолання 

депресивності окремих територій належать за сучасних умов до найважливіших 

державних пріоритетів; узгодження діяльності центральних та місцевих органів 
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державного 

стимулювання розвитку регіонів тощо.  

VІ. Залежно від змісту фактори правоутворення поділяються на: 

 публічні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних публічних відносин, змістом яких є функціонування державної влади, 

діяльності апарату держави, питання державної служби, адміністративні відносини 

та діяльність держави як суб'єкта міжнародного права. Результатом впливу 

публічних факторів правоутворення є формування об’єктивної необхідності 

забезпечення потреб та інтересів держави, а також умов взаємодії між державою та 

приватними суб’єктами. Результатом виникнення і розвитку таких факторів 

правоутворення є прийняття, зміна або скасування норм публічного права. 

Наприклад, прийняття Кримінального процесуального кодексу України переважно 

зумовлене: існуючим станом суспільних відносин та проблемами, наявними у сфері 

кримінального судочинства; існуючими недоліками попереднього Кримінально-

процесуального кодексу України та практики його застосування; доцільністю 

удосконалення правового регулювання відносин у сфері кримінального 

судочинства, приведення у нього європейських цінностей і принципів, забезпечення 

реальної, а не задекларованої рівності процесуальних можливостей сторін 

кримінального провадження та утвердження змагальності процесу; потребою у 

виробленні справедливого балансу між інтересами держави та особи, яка 

притягується до кримінальної відповідальності тощо; 

 приватні, тобто взаємовідносини між суб’єктами суспільства, які 

породжують та визначають об’єктивну необхідність зміни правової регламентації 

суспільних приватних відносин, змістом яких є статус суб'єктів права, сфери 

договірних відносин, власності, спадкування тощо. Приватні фактори 

правоутворення зумовлюють створення, зміну або скасування норм права, 

націлених на встановлення суб’єктивного права та забезпечення координаційних 

відносин між суб’єктами права. Результатом виникнення й розвитку таких факторів 

правоутворення є прийняття, зміна або скасування норм приватного права. 
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Наприклад, прийняття Закону України «Про міжнародне приватне право» 

від 23.06.2005 року № 2709-IV [242] стало результатом впливу комплексу приватних 

факторів правоутворення, які зумовили встановлення належного регулювання у 

сфері приватноправових відносин, які хоча б через один зі своїх визначальних 

елементів пов’язані з правопорядками декількох держав одночасно. Закон має 

сприяти розвитку міжнародних стосунків та співпраці України з іншими державами. 

Вказана класифікація факторів правоутворення не є вичерпною, оскільки є 

можливість виокремлення й інших критеріїв класифікації, що певною мірою можуть 

уточнити видове різноманіття факторів правоутворення. Водночас виокремлені 

нами різновиди факторів правоутворення відображають у собі найбільш ключові 

особливості їх змісту (комунікативно-правовий аспект) та форм їх виявлення 

(інституційний аспект). Практика утворення права свідчить про те, що фактори 

правоутворення можуть поєднувати в собі характеристику одразу декількох 

різновидів факторів правоутворення (наприклад, політичні фактори правоутворення 

переважно належать також і до загальнонаціональних, публічних, конституційних 

або законодавчих факторів правоутворення), що свідчить про їх багатоаспектний 

характер.  

 

 

3.3 Процесуальність як властивість правоутворення: комунікативно-

інституційний підхід до характеристики 

 

Однією з ключових ознак правоутворення, що були нами виокремлені та 

обґрунтовані в першому підрозділі цього розділу, є його процесуальність, яка 

визначає темпоральні основи функціонування правоутворення, його 

упорядкованість і результативність. Процесуальність правоутворення зумовлена її 

послідовністю, змістом якої є зміна властивостей правоутворення, що відображає 

особливості його виявлення в часових межах, зумовлює закономірності його 

походження, розвитку та забезпечення юридично значимого результату. 

Дослідження процесуальних основ правоутворення є логічним продовженням 
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наукової розробки понятійних аспектів правоутворення, встановлення факторів, що 

його зумовлюють та складають соціальну основу функціонування, а також 

виявлення форм правоутворення як особливого механізму утворення права, що 

акумулює в собі процес надання праву зовнішнього вираження та формальної 

визначеності. Наукове дослідження процесуальних аспектів правоутворення є 

теоретично та практично витребуваним, що дозволить розкрити і охарактеризувати 

об’єктивно зумовлену послідовність зародження, становлення, розвитку та 

удосконалення права; роль суб’єктів права в процесі його утворення, окрім того, 

сприятиме відмежуванню правоутворення від інших взаємопов’язаних правових 

явищ за ознакою темпоральних меж їх здійснення.  

Тому завданнями наукового дослідження процесуальних основ правоутворення 

в межах цього підрозділу вважаємо за доцільне визначити такі: 

1) здійснити аналіз стану доктринального розуміння процесуальних аспектів 

правоутворення та узагальнити уявлення про процес правоутворення через його 

комунікативно-інституційну характеристику; 

2) визначити можливість і доцільність періодизації правоутворення, 

обґрунтувати методологічні критерії виокремлення етапів процесу утворення права; 

3) удосконалити наукове уявлення про періодизацію правоутворення як 

сукупність послідовних етапів і стадій досліджуваного явища крізь призму 

комунікативно-інституційного методологічного підходу. 

У сучасній юридичній науці дослідження процесуальних основ правоутворення 

репрезентоване досить широким колом праць як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених, у яких проблематику процесу правоутворення проаналізовано як 

безпосередньо, тобто на рівні самостійного предмета наукового дослідження, так і 

опосередковано, тобто в процесі пізнання інших суміжних правових аспектів 

правоутворення. Водночас учені переважно уникають можливості обґрунтування та 

застосування в процесі наукового дослідження певного методологічного підходу 

наукового пізнання, що призводить до розпорошеності та безсистемності отриманих 

результатів. Процесуальність правоутворення – це насамперед його невід’ємна 

властивість, яка походить від змісту поняття «утворення», тобто дія за значенням 
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«утворювати», «утворитися», які своєю чергою розтлумачуються як певна праця, 

творча діяльність (процес), що викликає появу або виникнення чого-небудь [72, 

с. 1306]; те, що виникло внаслідок певних природних процесів або з’явилося 

внаслідок творчої діяльності, творчого процесу [647]. Таке тлумачення, на нашу 

думку, доводить той факт, що позначення терміном «правоутворення» відповідного 

явища засвідчує його процесуальні закономірності, оскільки будь-яка дія, праця, 

творча діяльність мають процесуальний характер, націлені на досягнення 

результату, а в даному разі досягнення результату пов’язується з утворенням права. 

Практика правоутворення також підтверджує наявність процесуальних 

закономірностей утворення права, оскільки бере свій початок з об’єктивної потреби 

формування права, продовжується усвідомленням цієї об’єктивної необхідності, 

переростає у виникнення та фіксацію ідеї творення права, реалізується шляхом 

формування моделі правової поведінки, її фіксації за допомогою правових засобів у 

правових нормах, надання їй конкретної форми вираження, її обговорення, 

прийняття, введення в дію, а також поширення на суспільні відносини.  

Процесуальність правоутворення зумовлена також наявністю суб’єктного 

елементу, що виявляється у свідомій розумовій діяльності людини, яка так само за 

своєю природою та сутністю має процесуальний характер, здійснюється в межах 

певного проміжку часу та зумовлює досягнення результату. Вказане знаходить своє 

виявлення і в утворенні права, набуває вираження у відповідному часовому 

проміжку свідомої розумової діяльності щодо виявлення і усвідомлення об’єктивної 

необхідності утворення права, її аналізу, вироблення моделі бажаної та необхідної 

поведінки суб’єктів права, закріплення за допомогою норм права, їх поширення на 

суспільні відносини тощо. Отож можна говорити про наявність різних аспектів 

процесуальності правоутворення, які в цілому зумовлені природою і сутністю 

досліджуваного явища, пов’язані зі свідомою розумовою діяльністю людини, 

зумовлюють результативність утворення права.  

Окрім того, процесуальність правоутворення виявляється у відповідних 

суспільних відносинах, функціонування яких породжує процес утворення права, дає 

змогу досягти об’єктивно зумовленого правового результату. Відповідно, змістом 
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процесуальності правоутворення є комунікативний взємозв’язок між індивідами, 

який забезпечує як процес формування факторів правоутворення і вплив на процес і 

зміст правоутворення, так і процес офіційного творення права і його реалізації.  

Процесуальні основи будь-якого явища правової реальності – питання складне 

та багатоаспектне, яке потребує вироблення чітко визначеного методологічного 

підходу пізнання, що дозволить забезпечити цілісність і комплексність наукового 

дослідження, достовірність отриманих результатів. Вищезазначене доводить 

доцільність наукового пізнання процесуальних аспектів правоутворення на засадах 

застосування методологічного підходу, який дозволить охопити визначені нами 

аспекти процесуальності правоутворення, сформувати цілісне, достовірне та 

об’єктивне бачення досліджуваної проблематики. Отже, для того, щоб узагальнити 

розуміння процесу правоутворення, насамперед проведемо аналіз доктринального 

розуміння процесуальних аспектів правоутворення, що дасть у подальшому 

можливість виокремити і обґрунтувати найбільш доцільний методологічний підхід 

пізнання процесу правоутворення. 

Процесуальність утворення вчені пов’язують з різними аспектами цієї ознаки. 

Так, процесуальність правоутворення розкривається через розуміння значення 

процесу правоутворення, що забезпечує можливість виокремлення значної кількості 

етапів, через які має пройти правотворчий документ, які забезпечують належний 

рівень його якості, обґрунтований характер документа як за змістом, так і за формою 

[102, с. 119], тобто правотворчий документ за результатами функціонування 

належно побудованого процесу буде наділений відповідними якісними 

властивостями. Якість правотворчих актів за формою і змістом стане основою якості 

правової регламентації суспільних відносин. Зі свого боку Р. Лукич визначає 

правотворчість як окремий етап правоутворення, що являє собою комплексну 

діяльність, яка складається з операцій розумової діяльності та кожна з яких 

виконується різноманітними способами і методами, які забезпечують якість права і 

його подальший регламентуючий вплив [412, с. 215]. Тобто переважно ідеться про 

інструментальне призначення процесуальності утворення права, що безпосередньо 
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визначає його організованість та належний рівень якості правових норм, особливо 

на стадії творення права. 

С. С. Алексєєв характеризує процес правоутворення шляхом виокремлення так 

званих «ступенів правоутворення». Традиційно змістом першого ступеня 

правоутворення вчений розглядає виникнення об'єктивно зумовленої економічної, 

соціально-політичної чи іншої суспільної потреби в правовому регулюванні (або 

зміні регулювання) відповідних відносин. За своєю сутністю цей період пов'язаний 

із особливостями свідомості людини, яка на підставі сприйняття навколишнього 

світу усвідомлює необхідність введення, зміни або скасування правового 

регулювання суспільних відносин. Другий і завершальний ступінь правоутворення 

пов’язаний із втіленням усвідомленої попередньо необхідності введення, зміни або 

скасування правового регулювання у класовій волі, тобто в тих домінуючих 

соціальних домаганнях, які є прямим носіємоб’єктивних потреб та інтересів [11, 

с. 308]. 

У сучасній юридичній літературі вчені підтримують думку про забезпеченість 

якості правових норм як гарантії процесу утворення права. А. А. Соколова і 

Н. А. Михальова вказують на організуюче та системостворююче значення 

стадійності правоутворення, що вимагає встановлення послідовності дій у сфері 

нормотворчості, створення стабільного та надійного механізму взаємодії суб’єктів, 

визначення пріоритетності законотворчості та процесу вирішення спорів між 

суб’єктами нормотворчої діяльності [455, с. 82]. Процесуальність правоутворення 

забезпечує розробку правових норм, що втілюють в собі результати раціоналізації 

навколишнього середовища та прагнення примусити світ жити за законами 

людського розуму [406, с. 107]. Тим самим вчена обґрунтовує думку про те, що 

процесуальність утворення права у вигляді правових норм має раціональний 

характер та дає змогу уникати впливу на вказаний процес суб’єктивних 

«психологічних та гносеологічних характеристик і здібностей людини» [406, с. 109]. 

Саме процесуальність правоутворення дає змогу зміцнити демократичні основи 

створення правових норм, досягаючи режиму гласності та професіоналізму, 

врахувати громадську думку, підвищити увагу до питання якості і теоретичної 
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обґрунтованості прийнятих законів та інших нормативних актів, широке залучення 

наукової громадськості до їх вироблення та обговорення [494, с. 208]. 

Факт процесуальності правоутворення в цілому не викликає заперечень з боку 

представників юридичної науки. Процесуальність правоутворення характеризується 

як невід’ємна його ознака [502, с. 247-248], засіб послідовного та якісного 

формування права [318], умова якості та результативності правоутворення [494, 

с. 208; 693, с. 104] тощо. Значення процесуальності правових явищ у літературі 

розкривається з точки зору їх невід’ємної автентичної властивості, що походить від 

природи і сутності самого явища, виконує відповідну роль у забезпеченні його 

якості та результативності [477, с. 7]. В юридичній літературі факт процесуальності 

правоутворення в цілому не заперечується, широке коло вчених засновують на цій 

властивості відповідне понятійне визначення правоутворення [318; 368, с. 378; 17, 

с. 109; 593, с. 159; 76; 644, с. 360]. Водночас така властивість (ознака) 

правоутворення, як процесуальність отримала досить широку наукову розробку в 

межах пізнання правоутворення в цілому, однак результати такої розробки мають 

дискусійний характер, тим самим підкреслюючи складність як самого явища 

правоутворення, так і його процесуальних властивостей. Досить поширеним у 

юридичній літературі є підхід учених, відповідно до якого процесуальність 

правоутворення розглядається крізь призму процесуальності правотворчості як 

важливого офіційного етапу (стадії) правоутворення. Вчені вказують на те, що 

процесуальність правоутворення походить від його природи та переростає з 

неофіційного на офіційний етапи [645, с. 352]. Отож ідеться про те, що процес 

правоутворення поєднує в собі як стихійний етап, що здійснюється поза діяльністю 

людини, так і офіційний, пов’язаний із професійною діяльністю уповноважених 

суб’єктів та націлений на досягнення конкретного результату. 

Аналогічну точку зору обґрунтувала в юридичній літературі Т. В. Кашаніна, 

яка до проблематики утворення права підходить з точки зору його ґенези. Вчена 

вказує на можливість виокремлення в процесі ґенези права як соціального явища 

певних стадій. Змістом першої стадії є утворення архаїчного права, що має 

первинний природний характер, виявляється у формі племінного, звичаєвого, 
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варварського, примітивного права. Другою стадією вчена визначає стадію утворення 

станового або корпоративного права, зумовленого відповідним ступенем розвитку 

економіки, поділу праці, наявності економічного прогресу, поділу суспільства на 

класи тощо. Третьою стадією Т. В. Кашаніна називає утворення розвиненого або 

загальнодержавного права, спрямованого на формулювання норм права переважно 

органами держави, причому особливим їх різновидом – законодавчими органами, та 

захист правових норм державними органами [306, с. 118-119].  

Отже, існуючі наукові погляди на проблему процесуальності правоутворення 

мають досить різновекторний і розпорошений характер, що стало, на нашу думку, 

результатом застосування різноманітних методологічних підходів та методів 

наукового пізнання, відсутності єдиного методологічного підходу до вивчення 

закономірностей процесу правоутворення. Процесуальність у літературних 

джерелах визначається як властивість чого-небудь змінюватись у певному проміжку 

часу [595] або здатність змінювати стан, що відбувається закономірним порядком, 

сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку 

[72, с. 1187]. Щодо правознавства розуміння процесуальності вчені пов’язують із 

поняттям процедури реалізації норм матеріального права або процедури 

провадження у судових справах; порядку реалізації норм матеріальних галузей 

права [761, с. 185]; умов та засобів регулювання юридичної практики [54, с. 662] 

тощо. Отже, процесуальність будь-якого явища відображає його змінюваний 

характер, що здійснюється у визначеному порядку шляхом вчинення конкретних 

дій, спрямованих на досягнення певного результату. Враховуючи комунікативно-

правовий характер факторів правоутворення, формування, розвиток, вплив на 

утворення права відбувається впродовж усього процесу утворення права, 

забезпечуючи відповідне втілення об’єктивної необхідності зміни правового 

впорядкування суспільних відносин у змісті правових норм. Фактично відбувається 

інституціалізація факторів правоутворення шляхом утворення правових норм (їх 

зміни або скасування), що в подальшому упорядковує поведінку суб’єктів, 

встановлюючи межі такої поведінки, надаючи їй відповідної форми та змісту [818, 

с. 84-85], відображаючи повсякденний, звичний, усталений, загальноприйнятий 
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спосіб життя людей, що втілюється у змісті правових дозволів, заборон і обов’язків, 

тобто такий стан отримує відповідне правове забезпечення [54, с. 662].  

Процесуальність будь-яких правових явищ або процесів пов’язується із 

наявністю відповідних його характеристик, що мають темпорально зумовлений 

характер, можливість періодизації за певними критеріями, а також наявністю 

результату, що безпосередньо залежить від процесуальних засад його 

функціонування. Г. О. Василевич пов’язує процесуальність у юриспруденції із 

властивістю явища, що дозволяє виявити послідовність його функціонування 

шляхом складення певної схеми або системи погоджених елементів [66, с. 27]. 

Відповідно, і процесуальність утворення права – штучно організована людиною і 

може бути удосконалена за допомогою засобу моделювання послідовності 

утворення права. На нашу думку, такий підхід до характеристики процесуальності 

утворення права заснований на аксіоматизації пріоритету творчого аспекту 

правоутворення, що залежить від волі та свідомості людини, відповідно може бути 

змодельований, удосконалений шляхом коригування змісту і послідовності стадій 

творення права. Формалізований підхід до характеристики стадій утворення права 

демонструє у своїх поглядах і М. Н. Воронов, який приходить до висновку, що 

самостійною стадією процесуального явища є нормативно-закріплений або 

вироблений теорією та практикою самостійний логічно завершений етап, на якому 

реалізується певна сукупність суспільних відносин і пов’язані з ними рівнозначні за 

своїм характером і змістом організаційно-технічні дії. В контексті утворення права 

вчений наголошує на тому, що особливістю його стадій поряд із вказаними 

загальними особливостями, є їх націленість на розробку і прийняття нормативних 

актів з метою подальшого впорядкування суспільних відносин [82, с. 74]. Із змістом 

такої особливості ми можемо погодитись частково, оскільки утворення права, яке 

вчений пов’язує з наданням йому форми, не обмежується розробкою і прийняттям 

лише нормативно-правових актів, поза увагою залишається стихійний та об’єктивно 

зумовлений процес утворення права. Так само обґрунтовує процесуальність 

утворення права професор О. Г. Мурашин. Незважаючи на те, що вчений розглядає 

правотворчість як процесуальну частину правоутворення, він наголошує на тому, 
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що змістом як правоутворення, так і правотворчості є комплекс самостійних стадій 

(етапів) процедурних дій щодо формування безпосередньої волі громадян та 

створення певного нормативного акта [466, с. 100]. Як бачимо, через панівне 

значення позитивістського підходу до розуміння права та питань його утворення 

процесуальність правоутворення переважно ототожнюється із творенням права як 

виключно свідомою розумовою вольовою діяльністю людини (спеціального 

суб’єкта, наділеного правом творення права), а змістом процесуальності є чітка 

послідовність стадій творення права, яка має чіткі межі, визначається 

результативністю та наповнена професійною діяльністю уповноважених суб’єктів. 

Процесуальність правоутворення розглядається крізь призму процесу творення 

права або суб’єктивної періодизації за ознакою офіційності утворення права, 

переважно стосується утворення права у вигляді однієї з можливих форм, а саме – 

нормативно-правового акта. Незважаючи на те, що такий підхід є традиційним і 

зберігається в юридичній науці досить тривалий час, проте він залишає поза увагою 

ряд принципових питань утворення права. Зокрема, поза увагою розуміння процесу 

правоутворення залишаються питання ролі й значення суспільства, умов його 

життєдіяльності, суспільних відносин у процесі утворення права, їх впливу на зміст 

і результативність правоутворення.  

Такий стан наукової розробки проблематики процесу правоутворення потребує 

коригування методологічної основи його пізнання, де пріоритет має бути наданий 

поєднанню комунікативно-правового та інституційного підходів у дослідженні 

процесуальних аспектів правоутворення. Аналіз процесу правоутворення з позиції 

комунікативно-інституційного підходу потенційно спроможний: 

 по-перше, розкрити процесуальність правоутворення як особливої 

взаємодії індивідів, що, з одного боку, визначає зміст і вплив факторів 

правоутворення, тим самим слугуючи детермінантом правоутворення, а з іншого – 

складає зміст процесу правоутворення, визначаючи якість та ефективність правових 

норм, які приймаються та в подальшому реалізуються; 

 по-друге, встановити компромісність і конфліктність суспільних відносин 

як потенційного об’єкта правового впорядкування, що визначатимуть утворення 



 246 

права з точки зору правового закріплення соціальних норм як засобів забезпечення 

суспільних відносин компромісного характеру та прийняття (зміну або скасування) 

правових норм у тому випадку, коли суспільні відносини матимуть конфліктний 

характер; 

 по-третє, з’ясувати зміст механізму утворення права, що пов’язаний із 

моделюванням суспільних відносин, визначенням найбільш доцільних їх варіантів 

та їх закріплення за допомогою засобів дозволу, переконання або примусу з метою 

збереження відповідної моделі суспільних відносин, яка вже сформована, її 

досягнення у разі визначення такої моделі як пріоритетної та доцільної; 

 по-четверте, розкрити комплекс соціокультурних цінностей та 

антицінностей, що існують у суспільстві та складають зміст і мету процесу 

утворення права шляхом їх інституціалізації у вигляді правових норм. За допомогою 

процесу правоутворення соціокультурні цінності, які сформовані у суспільстві, 

набувають правової форми вираження, а антицінності отримують відповідний 

сформований комплекс правових засобів мінімізації їх впливу на суспільні 

відносини; 

 по-п’яте, комунікативно-інституційний підхід до пізнання процесу 

правоутворення дає можливість найбільш всесторонньо дослідити динаміку 

правоутворення, зумовлену поширеністю правових норм на суспільні відносини, 

тим самим відображає циклічність процесу правоутворення, що бере свій початок у 

формуванні факторів правоутворення, через прийняття та введення в дію правових 

норм поширюється на суспільні відносини, динаміка яких у подальшому 

визначатиме фактори утворення права, тим самим детермінуватиме процес 

правоутворення з новою силою. 

Нарешті, перевагами комунікативно-інституційного підходу до пізнання 

процесуальних аспектів правоутворення є можливість виокремлення самостійності 

такого поняття, як «період (етап, стадія) правоутворення», що покладається в основу 

періодизації розвитку комунікативних відносин між суб’єктами, а також відображає 

закономірності їх розвитку з точки зору досягнення правоутворюючого результату. 

Етимологічно поняття «періоду» є узагальнюючим щодо понять «етап» або «стадія», 
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тим самим відображає в загальному конкретні темпоральні елементи 

процесуального явища. В цьому підрозділі ми ще повернемось до співвідношення 

вказаних понять з метою удосконалення періодизації правоутворення, втім можемо 

зазначити, що процесуальність правоутворення, тобто його поділ на періоди (етапи, 

стадії) відображає та визначає і сам процес інституціалізації права, тобто набуття 

правом відповідних властивостей, притаманних йому, та набуття зовнішнього 

вираження у вигляді відповідної форми права, а також реалізації права за 

допомогою конкретних форм. Період (етап, стадія) у правознавстві – це поняття, яке 

відображає послідовність чого-небудь, особливості здійснення юридично значимої 

діяльності, вираження певних процесуальних властивостей того або іншого 

правового явища. Вони в юридичному процесі є засобом встановлення порядку 

здійснення юридично значимої діяльності [37, с. 25], а також є єдиним і 

універсальним інститутом, що забезпечує реалізацію матеріальних і процесуальних 

норм права [445, с. 671]. Саме на періоди  покладається завдання забезпечити 

досягнення цілей правового регулювання [458, с. 408], забезпечення 

результативності функціонування правовідносин [546, с. 11], а також порядку в 

системі правовідносин [771, с. 20]. 

Утворення права за своєю природою та сутністю є явищем, яке змінюється і 

функціонує в межах певного проміжку часу, тим самим забезпечуючи досягнення 

певного результату щодо виникнення, зміни або скасування правових норм. 

Відповідно, воно має процесуальний характер, виявляється в межах відповідного 

кола послідовних етапів і стадій, які відображають послідовність утворення права і 

його виявлення у вигляді норм права, їх поширення на суспільні відносини. Етапи та 

стадії правоутворення наділені рядом особливостей, які мають: 

1) загальний характер та притаманні етапам і стадіям юридичного процесу в 

цілому;  

2) специфічний характер, які зумовлені закономірностями самого 

правоутворення та мають автентичний характер, характеризуючи виключно 

процесуальність досліджуваного явища.  
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Насамперед слід вказати на те, що етапи і стадії правоутворення відображають 

у собі сукупність соціальних перетворень, що відбуваються під впливом 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, тим самим втілюють у собі результат 

виникнення об’єктивної необхідності зміни правового впорядкування суспільних 

відносин. Окрім того, вони мають як стихійний несвідомий характер, тобто їх зміст і 

результат є такими, що безпосередньо не залежать від волі й свідомості людини, так 

і юридично закріплений, свідомий характер, що виявляється в активній поведінці 

уповноважених суб’єктів, які здійснюють творчу діяльність щодо створення 

проектів правових норм, їх обговорення, прийняття та реалізації. Стихійний, 

несвідомий характер правоутворення виявляється у поточному процесі розвитку 

суспільних відносин, який зумовлює виникнення об’єктивної необхідності зміни 

правової регламентації суспільних відносин. Це зумовлено специфікою 

взаємозв’язку між суб’єктами суспільних відносин, тими соціальними потребами, 

які визначають доцільність і необхідність зміни правового впорядкування 

суспільних відносин. Етапи та стадії правоутворення мають логічну послідовність, 

відображають зародження утворення права та його завершення, що структуровано 

на самостійні періоди, де реалізація однієї з них є підставою для початку наступної 

стадії утворення права. Причому процес правоутворення має циклічний, 

безперервний характер, оскільки завершення правоутворення шляхом втілення 

правових норм у життєдіяльність суспільства фактично зумовлює зміни у 

життєдіяльності суспільства, які під впливом загальних обставин розвитку соціуму в 

подальшому формують (змінюють) фактори правоутворення, які потенційно здатні 

детермінувати процес правоутворення. 

Процесуальність правоутворення потенційно визначає можливість і доцільність 

здійснення його періодизації, що було неодноразово зроблено в юридичній науці. 

Зокрема, були непоодинокі спроби періодизувати правоутворення на окремі етапи 

або стадії, націлені розкрити зміст процесуальності правоутворення. Одним із 

перших у радянській юридичній науці обґрунтував доцільність періодизації 

правоутворення проф. В. В. Степанян, який у своїй монографічній роботі виокремив 

два самостійні етапи правоутворення, а саме об’єктивний етап, пов’язаний із 
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формуванням, розвитком та усталенням об’єктивних факторів щодо створення 

правових норм та надання їм відповідного (зумовленого цими факторами) змісту. 

Наступним етапом учений виокремлює суб’єктивний етап, у межах якого 

виявляються та аналізуються фактори, які виникли на першому етапі, відбувається 

формування і розвиток суспільної правосвідомості й волі, а також їх подальше 

вираження у вигляді державної волі, якій надається форма закону [664, с. 28]. В 

сучасній юридичній літературі вчені визнають можливість і наукову доцільність 

класифікації етапів і стадій правотворчості, що, відповідно до розуміння стадійності 

юридичного процесу, здійснюється крізь призму процесу правоутворення. 

Застерігаючи про те, що стадії правоутворення можуть збігатися зі стадіями 

правотворчості, О. Ф. Скакун зазначає, що процес утворення права не вичерпується 

процесом правотворчості. З метою розмежування правоутворення і правотворчості 

вчена обрала саме процесуальний критерій, у результаті чого виокремлено стадії, які 

характеризують виключно правоутворення, а також стадії, які збігаються за змістом 

як у процесі правоутворення, так і у процесі правотворчості. Такою автентичною 

стадією правоутворення, на думку О. Ф. Скакун, є стадія, під час якої відбувається 

формування юридичного мотиву про необхідність внесення змін до чинної системи 

норм права, що відбувається на рівні правосвідомості в результаті виявлення волі 

народу (колективу), об’єктивно зумовленої потребами його соціального життя; 

формується та реалізується правотворча ініціатива, тобто обґрунтування юридичної 

значущості правової регламентації – видання нормативно-правового акта. В 

подальшому стадії правоутворення та правотворчості збігаються. До них віднесено 

такі: проектна стадія; стадія прийняття проекту нормативно-правового акта; стадія, 

що акумулює в собі процес підписання нормативно-правового документа, надання 

йому реєстраційного коду після включення до Єдиного реєстру нормативних актів 

України; інформаційна стадія [645, с. 308]. 

Окрім того, обґрунтовується також такий підхід до періодизації 

правоутворення, який в основу закладає ідею поступального формування права від 

права, сформованого суспільними відносинами, зміст яких складають взаємні права 

та обов’язки сторін, тобто закріплюються реально виниклі правовідносини. Право 
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продовжує розвиток у межах другого етапу, на якому воно вже формується 

державою в законі на основі пізнання тенденцій суспільного розвитку, сприяючи 

при цьому становленню тих відносин, які мають пріоритетний характер розвитку. І 

вже на третьому етапі утворення права пов’язане із судовою практикою, коли 

безпосередньою основою виникнення права є юридична практика, втілюючи правові 

норми в життя суспільства [690, с. 120]. 

В. М. Кириченко та О. М. Куракін приходять до висновку, що процес 

правоутворення є результатом формування права, в основі якого знаходиться 

соціальний розвиток суспільства. Періодизацію правоутворення вчені здійснюють у 

межах трьох етапів, до яких відносять: 1) гносеологічний етап, який відображає 

процес виникнення і становлення права у формі правосвідомості; 2) матеріальний 

етап, який відображає формування права у вигляді конкретних правовідносин; 

3) інституційний етап, який відображає існування права як системи правових норм, 

тобто цей етап і є правотворчістю [318]. Отож учений покладає в основу 

періодизації правоутворення антрополого-комунікативний підхід, заснований на 

ролі людини у цьому процесі та її взаємодії з іншими індивідами, де у свідомості 

людини виникає і отримує своє становлення право, в подальшому через взаємодію з 

іншими суб’єктами виникають і розвиваються правовідносини і вже на третьому 

етапі за допомогою творчої діяльності людини розробляються і приймаються 

правові норми.  

Е. В. Богмацера на продовження розуміння процесуальності правоутворення 

обґрунтовує доцільність виокремлення комплексу етапів правоутворення. 

Методологічною основою такої періодизації вчений називає закономірності буття 

соціуму, на підставі чого виокремлює такі етапи правоутворення:  

1) виникнення об’єктивних потреб у правовій регламентації суспільних 

відносин. На цьому етапі створюється лише потенційна можливість виникнення 

правового способу, певної моделі поведінки учасників суспільних відносин;  

2) нормотворчість, під час якої здійснюється перетворення можливості, 

сформованої під час попереднього етапу, в реальні правові норми; 
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3) соціалізація правових норм, адаптація їх суспільною свідомістю і реалізація 

в поведінці учасників соціального спілкування. Цей етап завершує процес творення 

права реальним «життям», дією правових норм в конкретних правових відносинах; 

супроводжується настанням для учасників соціального спілкування правових 

наслідків, що відповідають їх інтересам або суперечать їм. У цілому результат цього 

етапу може виявитися у вигляді очікуваного членами суспільства правового 

порядку, і тоді буде дозволено констатувати, що встановлені в різних формах 

(законах, указах, постановах тощо) правові норми є правом [53, с. 44]. 

Перший етап держава фактично не контролює. Він полягає у виникненні 

явочним порядком нових відносин, правил і форм. Другий етап правоутворюючого 

процесу здійснюється в рамках законотворчої функції держави: визначення потреби 

в правовому регулюванні, підготовка, обговорення, прийняття та опублікування 

нормативних правових актів [53, с. 53-54]. 

Окремо в юридичній літературі аналізується проблематика процесу 

правотворчості як явища суміжного із поняттям правоутворення. Процесуальність 

правотворчості визначається через категорію «правотворчий процес», який, як і 

будь-який інший різновид юридичного процесу, є сукупністю взаємозумовлених 

стадій, які послідовно переходять одна в одну [470, с. 54-55], тобто ідеться про 

стадійний поділ правотворчості як засобу узагальнення послідовних дій 

уповноважених суб’єктів. Стадії правотворчості переважно розкриваються шляхом 

їх поділу на окремі процесуальні етапи, пов’язані з досягненням чітко визначеного 

результату, яким є підготовка проекту, що включає в себе прийняття рішення про 

підготовку проекту або виконання положень планової документації з питань 

правотворчої діяльності, або реалізацію права правотворчої ініціативи. В окремих 

юридичних джерелах в основу розуміння змісту стадій процесу правотворчості 

покладають не лише критерій результативності, а перевага надається свідомій 

діяльності уповноваженого суб’єкта, який здійснює діяльність щодо творення права. 

Відповідно, і стадії правотворчості розглядаються як формування свідомості 

посадової особи або будь-якої людини у питанні творення права в межах проекту 
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правотворчого акта, його обговорення і доопрацювання, прийняття та введення в 

дію [445, с. 372-374]. 

Результатом першої стадії є формування ідеї нормативного акта (проте варто 

говорити про правотворчий акт. – Прим. авт.). Своєю чергою змістом цієї стадії є 

здійснення підготовчих робіт, а саме виявлення суспільної потреби в правовому 

регулюванні відповідної сфери суспільних відносин, вивченні стану врегульованості 

згаданих суспільних відносин, формуванні концепції та визначенні мети 

нормативного акта. Далі розробляється початковий текст проекту, здійснюється 

його попереднє обговорення, проведення необхідних експертиз [494, с. 211]. 

Наступною стадією є прийняття проекту до розгляду, його вносяться до 

порядку денного засідання правотворчого органу, де і відбувається обговорення 

проекту. І завершує процес правотворчості офіційне прийняття нормативно-

правового акту правотворчим органом або посадовою особою [494, с. 213-214]. 

Так само вчені звертають увагу на факт наявності наукових відмінностей у 

підходах до розуміння процесу правотворчості, водночас доводяться доцільність 

періодизації правотворчості на окремі послідовні структурні ланки. У результаті 

пропонується зміст правотворчого процесу розкрити через дві частини – ланки. 

Перша з них включає в себе організаційні питання правотворчості, не пов'язані з 

юридично значущими діями, а саме: підготовка проекту нормативного акта, його 

обговорення у відповідній державній або громадській організації, трудовому 

колективі. Наступна ланка у своїй основі спирається на правові засади, а точкою 

відліку її функціонування слугує рішення про підготовку проекту нормативного 

акта. Обидві ці частини нерозривно пов’язані між собою і в загальному контексті є 

цілісною процедурою з підготовки, офіційного обговорення, прийняття і 

опублікування правового документа. Як наслідок, ці дві ланки фактично 

відображають процес попереднього формування державної волі під час складання 

проекту нормативного акта, а всі дії на цій стадії мають підготовчий характер і не 

породжують правових наслідків. У подальшому відбувається офіційне закріплення 

державної волі в нормах права, а саме перетворення проекту нормативного акта в 

правовий акт, який має загальнообов'язковий характер. Усередині цих стадій 



 253 

здійснюються різні процедурні операції формування нормативних актів залежно від 

їх юридичної значимості в правотворчій ієрархії [445, с. 375]. 

Також вчені звертають увагу і на організаційний момент періодизації процесу 

правотворчості, який складається з трьох стадій: 1) формування волевиявлення 

(юридичний мотив), обґрунтування потреби волевиявлення; 2) нормативно-технічне 

формулювання цієї волі у вигляді визначеного стереотипу (масштабу, напряму, 

моделі) правової поведінки; 3) надання визначеному стереотипу юридичних 

властивостей. Водночас зазначають і про те, що, враховуючи державний характер 

правотворчої діяльності, слід розрізняти правотворчість у власному розумінні слова 

і більш широке та багатоаспектне поняття –правоутворення (формування права). 

Відмінність між цими поняттями вчені визначають саме на рівні їх процесуальних 

характеристик, де правоутворенню додатково встановлюються стадії наукового 

аналізу, ґрунтовних оцінок дійсності, розробка розвиненої концепції щодо 

майбутнього правового регулювання [322, с. 21-23]. 

Правотворчий процес також поділяють за критерієм результату, що має 

правовий статус, на такі стадії, як: підготовка проекту нормативно-правового акта, 

що включає в себе прийняття рішення компетентного органу про необхідність 

розробки проекту – застосовується право законодавчої ініціативи; визначення 

учасників цієї розробки, підготовка проекту, обговорення та узгодження проекту із 

зацікавленими організаціями, доопрацювання проекту, усунення протиріч та 

зауважень). Наступною стадією є прийняття нормативно-правового акта, змістом 

якої є внесення проекту на обговорення до правотворчого органу, його обговорення 

та прийняття. І завершальною стадією є опублікування нормативно-правового акта 

[366, с. 112]. 

Зберігають свою актуальність і ті погляди, які розкривають процес 

правотворчості з точки зору так званих «широких загальносоціальних» позицій, що 

дає змогу розширити класичне розуміння правотворчості, особливо це стосується 

розширення процесуальних меж розуміння процесу правотворчості. Класично вчені 

правотворчий процес періодизують на стадії, а в основу такої періодизації 

покладається критерій активної поведінки суб’єктів. Відповідно, стадіями 
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правотворчості є такі: аналіз певних суспільних відносин і встановлення потреби в 

їх правовій регламентації; визначення суб’єкта правотворчості, юридичної сили і 

виду нормативно-правового акта; прийняття рішення про підготовку проекту 

нормативно-правового акта у разі необхідності; розробка концепції та основних ідей 

норм права, що будуть утворювати зміст нормативно-правового акта; підготовка 

змісту проекту нормативно-правового акта (розробником, робочою групою, 

правотворчим органом);попередній розгляд проекту нормативно-правового акта; 

громадське обговорення проекту нормативно-правового акта (провадиться за 

потреби);офіційний розгляд проекту нормативно-правового акта відповідним 

суб’єктом правотворчості з додержанням встановлених процедур; прийняття 

нормативно-правового акта; опублікування й оприлюднення нормативно-правового 

акта; набуття нормативно-правовим актом чинності [696, с. 314]. 

Досить цікавим є підхід до періодизації законотворчого процесу 

запропонований Є. М. Шульманом, який не обмежується одним підходом до 

періодизації. За результатами свого дослідження вчений розроблює класифікацію 

стадій законотворчості шляхом їх поділу на такі стадії, як публічна та непублічна, а 

також приватно-публічна. Публічною стадією визначається стадія законотворчого 

процесу, яка відкрита для засобів масової інформації, доступна для громадськості, її 

зміст і результат розміщуються на електронних носіях. Результатами приватно-

публічної стадії є рішення, протоколи, звіти, що доступні засобам масової 

інформації і громадськості та відображають діяльність конкретних суб’єктів у сфері 

творення закону. Непублічна стадія пов’язана з наявністю закритої для 

громадськості інформацією про зміст і результати законотворчого процесу [769, 

с. 13]. Окрім того, вчений пропонує і за критерієм стану регламентованості 

законотворчого процесу виокремлювати такі стадії, як формально-регламентна та 

соціально-політична, де стан регламентованості залежить суто від правового 

закріплення тієї або іншої стадії. А соціально-політична стадія не має нормативно-

правового закріплення, втім її зміст зводиться до процесу узгодження політичних 

інтересів і етапність цього процесу зумовлена тими компромісами, які мають бути 

досягнені на кожній його стадії [769, с. 17]. 
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З огляду на проведений аналіз доктринальних підходів до розуміння 

процесуальних аспектів правоутворення, можна зробити висновок, що суто 

позитивістський або нормативістський підходи до розуміння процесу 

правоутворення не дають змоги всесторонньо розкрити процесуальні закономірності 

досліджуваного явища, повноцінно здійснити періодизацію правоутворення та 

розкрити зміст виокремлених періодів. Отже, пізнання 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 виявлення, націлена на створення, зміну або скасування норм права, 

забезпечуючи ефективність і результативність правового впорядкування суспільних 

відносин.  

Встановивши розуміння процесуальності правоутворення та розкривши 

особливості правоутворення як процесуального явища, доцільним з наукової точки 

зору буде визначити ті процесуальні періоди, які визначатимуть послідовність 

утворення права. Будь-яке процесуальне явище в юридичній літературі переважно 

розкривається з точки зору його періодизації, що дає можливість визначити 

послідовність і результативність функціонування досліджуваного явища. 

Періодизація як прийом пізнання правових явищ і процесів є ключовим засобом 

розкриття послідовності їх існування або функціонування, забезпечує їх поділ на 

періоди, тобто на певні проміжки часу, обмежені діями або подіями; час, коли 

відбувається певна діяльність [72, с. 937]. Періодизація здійснюється шляхом поділу 

процесуального явища на окремі періоди, які виражаються у вигляді етапів або 

стадій. Поняття «період», як будь-який обмежений проміжок часу [72, с. 937], є 

узагальнюючим щодо понять «етап» як окремої частини чого-небудь, певного 

моменту, періоду в розвитку [72, с. 357] та «стадія», що є певним моментому житті, 
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періодом, що має свої якісні особливості [72, с. 1382]. Незважаючи на те, що 

поняття «етап» і «стадія» певною мірою мають синонімічне значення, варто 

звернути увагу на те, що виокремлення стадій засноване на наявності якісних 

особливостей відповідного моменту життя або період, тому порівняно із поняттям 

«етап» поняття «стадія» має більш конкретний характер та може становити 

самостійний елемент етапу як структурної частини періодизації того або іншого 

явища чи процесу. В юридичній літературі з метою періодизації правоутворення 

використовуються як поняття «етап», так і поняття «стадія», причому розмежування 

між ними, як правило, вчені не проводять. На нашу думку, найбільш доцільним є 

виокремлення етапів правоутворення, що матимуть загальний характер та 

відображатимуть загальні особливості вказаного періоду, які своєю чергою можуть 

бути періодизовані на окремі самостійні стадії, в основі виокремлення яких будуть 

ті особливості, що матимуть конкретний характер. Ключовими питаннями 

періодизації є обґрунтування конкретного критерію періодизації,що дасть змогу 

максимально об’єктивно та всебічно охопити весь процес правоутворення, а також 

органічно структурувати його на окремі частини за процесуальною ознакою.  

Насамперед комунікативно-інституційний підхід функціонально здатен дати 

можливість забезпечити періодизацію правоутворення як процесуального явища, а 

також запропонувати критерій або декілька критеріїв такої періодизації. Як ми вже 

наголошували, процесуальність будь-якого явища правової реальності потенційно 

визначає можливість і необхідність його періодизації, що забезпечить належний 

рівень його пізнання, організації та результативності його функціонування. 

Правоутворення є тривалим процесом, темпоральні характеристики якого 

зумовлюються, з одного боку, динамікою суспільних відносин, які визначають зміст 

факторів правоутворення, а з іншого боку – характером та змістом діяльності 

індивідів, які або здійснюють творення права в силу свого правового статусу, або 

впливають на його творення в силу своєї професійної діяльності, громадської 

позиції, участі в політичному житті суспільства тощо. Водночас процес 

правоутворення характеризується початком, що пов’язаний із формуванням 

об’єктивної необхідності в утворенні права, тобто має об’єктивно зумовлений 
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закономірний характер, а також завершенням, що пов’язано зі створенням, зміною 

або скасуванням норми права, поширенням утворених правових норм на суспільні 

відносини. Отож проміжок часу між початком і завершенням правоутворення 

визначається відповідним змістом, який має змінний характер виявлення, залежить 

від впливу факторів правоутворення та визначає утворення норм права. Вказані 

процесуальні властивості правоутворенняпідтверджують можливість його 

періодизації, що доцільно засновувати на положеннях комунікативно-

інституційного підходу, який розкриває зміст процесу правоутворення через 

характеристику взаємодії індивідів, а також його темпоральний розвиток шляхом 

інституціалізації права як соціальної системи. Отже,в основу періодизації 

правоутворення доцільно покласти критерій статусу суспільних відносин, які 

виникають і розвиваються в межах правоутворення, що дозволяє періодизувати 

правоутворення на два етапи: 

– неофіційний етап, змістом якого є суспільні відносини, які визначають 

формування потреб у їх правовому впорядкуванні, розвиваються спонтанно в 

різноманітних сферах життєдіяльності суспільства та виявляються у факторах 

правоутворення; 

– 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 межах певних строків та націлена на 

досягнення юридично значимого результату. 

Водночас, як ми вже зазначали, виокремлення етапів правоутворення є 

недостатнім для здійснення періодизації вказаного феномену, що потребує 

деталізації процесуальних закономірностей кожного з названих етапів за допомогою 

стадійного поділу досліджуваного явища, які відіграють конкретизуючу роль у 

періодизації. Виокремлення стадій відповідних етапів правоутворення має 

засновуватись на конкретних особливостях відповідних періодів. Основним 

критерієм виокремлення стадій процесу правоутворення вважаємо за доцільне 

застосувати критерій результативності утворення права, що відображатиме 



 258 

послідовний характер інституціалізації права та набуття ним властивостей 

завершеної соціальної системи.  

У межах неофіційного етапу правоутворення доцільно виокремити такі стадії. 

1. Стадія зародження і становлення факторів правоутворення, що виявляється 

у поєднанні та розвитку таких суспільних відносин між індивідами, які зумовлюють 

доцільність або необхідність формування права, а також його поширення в 

подальшому на ці суспільні відносини. Насамперед комунікативно-інституційний 

підхід до пізнання процесу правоутворення дозволяє найбільш достовірно та 

обґрунтовано розкрити його початок, пов’язаний із особливостями розвитку 

суспільних відносин, що формують фактори правоутворення, визначаючи 

об’єктивну доцільність введення, зміни або скасування правової регламентації 

суспільних відносин.  

В юридичних джерелах неодноразово ставилось питання щодо початку процесу 

правоутворення. Ряд науковців стверджують, що правоутворення як соціальне, 

стихійне та процесуальне явище виникає лише на підставі певного юридичного 

факту, що дає змогу в подальшому надати йому певного юридично закріпленого і 

регламентованого характеру [494, с. 208-213; 682, с. 279; 498, с. 83]. Окрім того, 

початок правоутворення вчені пов’язують із: формуванням юридичного мотиву про 

необхідність внесення змін до чинної системи норм права, що відбувається на рівні 

правосвідомості [643, с. 661]; виникненням і становленням права у формі 

правосвідомості [318]; формуванням передумов об’єктивного або суб’єктивного 

характеру, що можуть призвести або призвели до виникнення соціального 

конфлікту [356, с. 53; 406, с. 116-117]; моментом формування уявлення про можливі 

шляхи подолання (вирішення) за допомогою правових норм соціального конфлікту, 

який виник у суспільстві або з моментом прийняття рішення про зміну правового 

регулювання з метою недопущення виникнення соціальних конфліктів [50, с. 3; 467, 

с. 6]; формуваннямнових суспільних відносин та їх стихійного саморегулювання на 

основі існуючих соціальних норм і правосвідомості учасників цих відносин [693, 

с. 103-105] тощо. Вказаний перелік не є вичерпним, проте він відображає найбільш 

характерні підходи до розуміння початку процесу правоутворення. Така 



 259 

розпорошеність поглядів учених зумовлена насамперед неоднозначним розумінням 

правоутворення, наявною плюралізацією методологічних підходів до його пізнання, 

а також неоднозначним розмежуванням таких понять, як «правоутворення» та 

«правотворчість». Водночас не можемо погодитись із думкою вчених про те, що 

початок процесу правоутворення варто пов’язувати з моментом прийняття 

офіційного рішення про підготовку проекту правотворчого акта або із самою 

підготовкою проекту. З цього моменту виникають правовідносини, які стосуються 

виключно правотворчості як офіційної діяльності уповноважених суб’єктів, окрім 

того, в даному разі ідеться лише про творення нормативно-правових актів, тим 

самим залишається без відповіді питання утворення (творення) правових звичаїв, 

судових (адміністративних) прецедентів, нормативного договору тощо.  

Початковість правоутворення справедливо пов’язується із формуванням та 

подальшим виявленням об’єктивної доцільності або необхідності правового 

впорядкування суспільних відносин, але у будь-якому разі детермінація 

правоутворення безпосередньо залежить від факторів правоутворення, тобто 

реальних умов життєдіяльності суспільства, що визначають потребу в правовому 

впорядкуванні суспільних відносин. Такі життєві потреби формуються як наслідок 

взаємодії людей між собою, що має як природно-людський, так і соціально-

культурний характер, забезпечуючи реалізацію своїх природних і соціальних потреб 

[372, с. 630-631]. Такі взаємовідносини між людьми, з одного боку, зумовлені її 

природою і їх природними потребами, а з іншого – потребою у екстерналізації себе 

в діяльності, особливо це стосується реалізації своїх потреб та інтересів [42, с.  26-

28]. Посилює і реалізує цю властивість людини внутрішня нестабільність її 

існування та функціонування, що вимагає від неї постійної необхідності винайдення 

шляхів реалізації своїх потреб та інтересів в соціальному середовищі [42, с. 28]. 

Отож детермінація правоутворення полягає в комунікативній природі людини, яка 

формує її потреби йінтереси та в подальшому ініціює їх реалізацію в соціальному 

середовищі. З огляду на це, детермінація правоутворення має безперервний 

постійний характер, що зумовлено самою природою людини та нестабільністю 

людського існування. Це породжує потреби й інтереси людини, визначає 
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доцільність і можливість їх реалізації в соціальному середовищі. Взаємодія між 

індивідами в соціальному середовищі виявляється у вигляді відносин 

компромісного характеру, зумовлених саморегуляцією, якої досягнуто між людьми 

шляхом встановлення соціальних засобів регулювання, або відносин конфліктного 

характеру, змістом яких є дисбаланс індивідуального та колективного в 

життєдіяльності людини, відсутність гармонійних взаємовідносин, недосягнення 

компромісності у взаємодії між суб’єктами, недостатність соціальних засобів 

регулювання відповідних відносин тощо. Компромісний характер суспільних 

відносин як фактор правоутворення є первинним та може бути досягнутий завдяки 

процесу хабітуалізації, що формує поведінку людини так, щоб вона отримала 

характер звички, була заснована на звичаєвих правилах. У процесі соціалізації 

інтересів і потреб людини, які потенційно мають конфліктний характер, саме процес 

хабітуалізації дає можливість сформувати звичаєві норми, які в подальшому можуть 

отримати правове закріплення. Тому невипадково початок правоутворення окремі 

вчені пов’язують із «формуванням певних суспільних відносин, які в результаті 

багаторазового повторення набувають нормативного характеру» [76]. Водночас 

недосягнення компромісних засад у взаємовідносинах між суб’єктами в процесі 

реалізації їх потреб та інтересів, недостатність впорядковуючого впливу соціальних 

норм, є умовою для набуття цими відносинами конфліктного характеру, що так само 

потребує утворення правових норм, які вже не закріплюють сформованих відносин, 

а мають здійснювати впорядковуючий вплив. У результаті розвитку взаємовідносин 

між суб’єктами формується об’єктивна необхідність вироблення правових засобів 

закріплення і гарантування компромісних відносин або подолання конфліктних 

відносин, мінімізації ризиків їх виникнення або мінімізації можливості настання 

негативних наслідків.  

2. Наступною стадією офіційного етапу правоутворення можна назвати 

стадію виявлення об’єктивної необхідності зміни правового забезпечення 

суспільних відносин, що реалізується шляхом аналізу та усвідомлення змісту і 

характеру факторів правоутворення, а також формування висновків, які мають 

відповісти на питання щодо наявності або відсутності об’єктивної необхідності 
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зміни правового забезпечення суспільних відносин. У юридичній літературі початок 

правоутворення вчені також пов’язують не лише із зародженням і становленням 

факторів правоутворення, а й з їх усвідомленням суб’єктами (якими можуть бути як 

спеціальні суб’єкти, пов’язані із здійсненням правотворчості – суб’єкти 

правотворчої ініціативи, сам суб’єкт правотворчості, так й інші суб’єкти, які можуть 

у подальшому спричиняти вплив на суб’єктів творення права, зміст правотворчості 

та його результат, наприклад, діяльність політичних партій, громадських організацій 

тощо). Слід погодитись із думкою А. А. Соколової, яка виокремлює «початковий 

етап формування права», змістом якого є одночасно і сукупність дій правотворця чи 

інших суб’єктів нормотворчих повноважень, що націлені на аналіз та облік 

правоутворюючих факторів [655, с. 21-22]. Змістом вказаної стадії є фактично 

розумова діяльність людини, яка виявляє і акумулює знання про фактори 

правоутворення, їх зміст, характер, динаміку, що дає змогу встановити наявність або 

відсутність компромісності або конфліктності суспільних відносин. На підставі 

отриманих знань суб’єктом здійснюється їх оцінювання щодо наявності або 

відсутності об’єктивної необхідності зміни правової регламентації суспільних 

відносин, тобто реального стану суспільних відносин, які мають компромісний 

характер, тим самим потребують його закріплення за допомогою норм права, або 

мають конфліктний характер, що потребує подолання за допомогою відповідних 

правових норм. На підтвердження зазначеного справедливо вказується в юридичній 

літературі те, що підставою для початку подальшого офіційного етапу 

правоутворення – правотворчості є виникнення соціальної потреби нововведень у 

правовому регулюванні [494, с. 208-213], а умовами виникнення й існування такої 

соціальної потреби є результат взаємодії об’єктивних і суб’єктивних факторів 

суспільного розвитку, які зумовили формування правосвідомості щодо виявлення та 

усвідомлення сутності цієї об’єктивної необхідності [664, с. 28-29]. Фактично ця 

стадія є гносеологічним актом усвідомлення соціальної дійсності (щодо наявності 

об’єктивної необхідності зміни правової регламентації суспільних відносин. – Прим. 

авт.) з метою її коригування шляхом прийняття юридичних норм [175, с. 9]. 
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3. Завершальною стадією неофіційного етапу правоутворення слід назвати 

стадію вироблення та обґрунтування моделі правового впорядкування суспільних 

відносин. Об’єктивна необхідність зміни правового впорядкування суспільних 

відносин, яка виявляється, аналізується і усвідомлюється суб’єктами права, 

одночасно детермінує розумову діяльність, націлену на вироблення варіантів зміни 

правового впорядкування суспільних відносин шляхом моделювання такого 

впорядкування. Фактично відбувається конструювання моделі поведінки суб’єктів, 

яка є доцільною або необхідною в поточних умовах життєдіяльності суспільства і 

яка має стати реальною за результатами зміни правової регламентації суспільних 

відносин та її втілення в життєдіяльність суспільства. У цьому контексті 

правильною є думка О. Ф. Скакун, яка вважає, що в нормотворчості відбувається 

моделювання суспільних відносин, які з позиції держави або суспільства (народу) є 

припустимими (бажаними) чи необхідними (обов’язковими) [645, с. 344]. Як 

наслідок, зароджуються або розвиваються суспільні відносини, змінюються вже 

існуючі, витісняються застарілі [48, с. 224]. Виробляючи модель правового 

впорядкування суспільних відносин індивід шляхом розумової діяльності здійснює 

аналіз поточної правової регламентації суспільних відносин, визначає недоліки такої 

правової регламентації, співвідносить існуючу поведінку суб’єктів права з наявною 

позицією держави або суспільства та виробляє модель можливої і необхідної 

поведінки людей та в подальшому їх порівнює, визначаючи відмінності та роблячи 

висновок щодо доцільності таких змін. У разі усвідомлення доцільності 

впровадження конкретного варіанту поведінки відбувається вироблення шляхів 

правотворчого вдосконалення права, яке у подальшому забезпечило б досягнення 

правового результату у вигляді відповідного стану правової впорядкованості 

суспільних відносин та забезпечення відповідності поведінки суб’єктів права 

відповідній моделі, закладеній в основу творення права. 

Офіційний етап правоутворення за аналогією з попереднім неофіційним етапом 

також складається з послідовних стадій, які зумовлені відповідними 

правовідносинами, що відображають самостійність стадій. До таких стадій 

офіційного етапу правоутворення варто віднести такі. 
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1. Нормопроектна стадія, що включає в себе правовідносини, пов’язані з 

розробкою проектів норм права та їх документуванням у вигляді відповідних форм 

права. Ця стадія включає в себе офіційний акт, який інституціалізує в собі 

об’єктивну необхідність зміни правового впорядкування суспільних відносин та є 

юридичною підставою для виникнення вже правовідносин, пов’язаних з творенням 

права. Такий офіційний акт реалізує правотворчу ініціативу, змістом якої є 

виникнення та усвідомлення суб’єктом правотворчості або суб’єктом правотворчої 

ініціативи об’єктивної необхідності зміни правової регламентації суспільних 

відносин. Формальний початок цієї стадії, як і всього офіційного етапу 

правоутворення, пов’язаний з прийняттям рішення про ініціювання розробки 

проекту правотворчого акта, затвердження плану нормопроектних робіт, наданням 

офіційного доручення на розробку проекту правотворчого акта тощо. Вважаємо, що 

погляди вчених, які пов’язують початок правоутворення з моментом прийняття 

офіційного рішення про підготовку проекту правотворчого акта або із самою 

підготовкою проекту, є хибними, оскільки фактично ототожнюють правоутворення і 

правотворчість за темпоральною ознакою.  

Ця стадія правоутворення включає в себе і безпосередню роботу з підготовки 

проекту правотворчого акта
2
, що є професійною діяльністю уповноважених 

суб’єктів, яка полягає у процедурі виявлення та вивчення суспільних відносин, що 

потребують правового регулювання, розробки, обговорення та затвердження 

проектів правотворчих актів, націлених на прийняття, зміну чи скасування норм 

права. У межах цієї стадії суб’єкти нормопроектування професійно осмислюють 

об’єктивну необхідність зміни правової регламентації суспільних відносин, що 

                                                        
2
Поняття «правотворчого акта» в юридичній літературі визначається неоднозначно. У вузькому значенні правотворчий акт – 

це нормативно-правовий акт як результат правотворчості (див.: Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., 
перераб. и доп. / С. С. Алексеев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 388; Шебанов А. Ф. Форма  советского  права. 

– М.: Юридическая литература»,  1968. – С. 69-74; Лебедев М. П. Государственные   решения   в   
системе  управлениясоциалистическим  обществом / М. П. Лебедев // Советское  государство  и  право. – 1972. – № 1. – 

С. 82-83; Самощенко И. С. Некоторые вопросы  учения  онормативных актах социалистического государства / 

И. С. Самощенко // Правоведение. – 1969. – № 3. – С. 30). У широкому розумінні правотворчий акт – це будь-яке юридично 
значиме діяння у сфері правотворчості або документ, який є результатом правотворчості та який закріплює правові норми 

(див.: Илларионов А. В. Акты правотворчества в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид.  наук: 12.00.01 / 
А. В. Илларионов. – Омск, 2009. – С. 10-11). У цій праці ми використовуємо поняття «правотворчий акт» у широкому його 

розумінні, що включає в себе правотворчі акти, виражені у формі санкціонованого звичаю, судового (адміністративного) 
прецеденту, нормативного договору та нормативно-правового акта. Відповідно, під проектами правотворчих актів в цій 

праці ми розуміємо ті правотворчі акти, які підготовлені, тобто отримали формальне вираження, проте ще не були 
легітимізовані з боку уповноважених суб’єктів. 
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виявляється в активній аналітичній діяльності суб’єкта з вивчення стану 

регламентації тих або інших суспільних відносин. На цій стадії здійснюється аналіз 

причин незадовільного стану регулювання суспільних відносин, що виявляється в 

порушенні такого співвідношення чи недосконалості взаємодії засобів соціального 

регулювання. Наслідком є надання висновку щодо основних аспектів проблематики 

правового регулювання та вироблення можливих попередніх шляхів подолання 

прогалин у правовому регулюванні або аналізуються наслідки запровадження нових 

засобів правового регулювання з метою досягнення зумовленого правотворцем чи 

суб’єктом нормотворчої ініціативи правового результату. Змістом цієї стадії є 

активізація взаємодії між суб’єктами соціуму в частині виявлення та вироблення 

моделі людської поведінки, визначення правових засобів її закріплення та їх 

втілення за допомогою правил юридичної техніки у змісті правотворчого акта. Ця 

стадія може включати в себе розробку та затвердження концепції правотворчого 

акта, тобто офіційного документа, який інституціалізує попередню аналітичну 

роботу та визначає основні засади змісту, структури, характеру, юридичної сили, 

статусу правотворчого акта, який розроблятиме суб’єкт нормопроектування, а також 

зазначається можливість розробки альтернативних варіантів проекту. На цій самій 

стадії відбувається і вивчення, можливе врахування інтересів зацікавлених осіб, 

погодження з ними проекту правотворчого акта. Ця діяльність так само реалізується 

в межах відповідних комунікативних зв’язків між суб’єктами нормопроектування та 

іншими зацікавленими особами. Внесення проекту на розгляд суб’єктом творення 

права до компетентного правотворчого органу з метою його розгляду та прийняття. 

Після доопрацювання проекту правотворчого акта та підготовки всієї необхідної 

супровідної документації нормопроектувальник здійснює остаточний аналіз проекту 

та приймає одне з рішень, що залежить від його компетенції – внесення проекту на 

розгляд правотворчого органу або подання проекту суб’єкту правотворчої ініціативи 

для подальшого його внесення на розгляд правотворчого органу. 

2. Наступною стадією офіційного етапу правоутворення є правоформалізуюча 

(правозакріплююча) стадія, змістом якої є правовідносини, які стосуються 

обговорення, розгляду та прийняття правотворчого акта, що закріплює норми права. 
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Правоформалізація за своєю сутністю є процесом використання певних знаків і 

символів для відображення і пояснення закономірностей будь-яких процесів, явищ, 

у тому числі утворення різноманітних виразів і правил приписування цим виразам 

певних значень [337, с. 323]. Щодо правоутворення, то формалізація (закріплення) 

права є особливим процесом надання йому формального вираження, в ній 

закріплено доцільну або необхідну модель поведінки суб’єктів у вигляді 

загальнообов’язкової конструкції. Ця стадія надає нормам права відповідного 

інституційного прояву, наділяючи право ознаками зовнішнього вираження, 

формальної визначеності, системності, неперсоніфікованості, нормативності тощо. 

Сам процес формалізації (закріплення) права заснований на правовідносинах за 

участі суб’єкта правотворчості, який реалізує власні повноваження та надає 

відповідної юридичної сили тим формам права, якими закріплено правові норми. 

Слід погодитися з ідеями вчених у тому, що за своєю сутністю процес 

правозакріплення призводить до вираження економічних, політичних, соціальних та 

інших суспільних відносин (тобто має комунікативно-правовий характер. – Прим. 

авт.) у вигляді формально визначених правил соціально-правового змісту (тобто 

поєднує в собі й інституційний аспект. – Прим. авт.). Процес остаточного 

формування і розвитку єдиної системи правових приписів є офіційною діяльністю 

компетентних органів і організацій щодо здійснення правового регулювання. 

Основним призначенням правоутворюючого процесу є надання формальної 

визначеності правовим нормам, видання нових норм, вдосконалення їх редакції, 

зміна та відміна чинних нормативних актів з метою формування 

внутрішньоузгодженої системи законодавства [736]. 

Ця стадія включає в себе також розгляд та прийняття правотворчого акта, 

змістом чого є діяльність уповноважених структур суб’єкта правотворчості щодо: 

підготовки супровідної документації до проекту правотворчого акта (пояснювальні 

записки, порівняльні таблиці тощо); здійснення його правової експертизи; розгляду і 

обговорення суб’єктом правотворчості проекту, його доопрацювання (за 

потреби);прийняття правотворчого акта, що може включати в себе його одноособове 

затвердження, голосування за прийняття акта, його підписання тощо. 
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3. Промульгаційна стадія, правовідносини якої стосуються обнародування 

правотворчого акта, а саме набрання ним чинності, введення в дію та поширення 

правових положень на суб’єктів права. Ця стадія включає в себе певну процедуру 

опублікування правотворчого акта в офіційному засобі масової інформації та 

введення його в дію відповідно до чинного законодавства, якщо інший порядок не 

передбачено в самому правотворчому акті. За своєю сутністю промульгація 

правотворчого акту включає технічний та інформаційний елементи, де за 

допомогою технічних засобів і прийомів правотворчий акт знаходить своє 

вираження у письмовому вигляді та розміщується в офіційному друкованому 

виданні, тим самим набуває інституціалізації у вигляді письмового документа, зміст 

якого розміщено на шпальтах конкретного офіційного видання. Інформаційний 

елемент цієї стадії правоутворення виявляється у виникненні та функціонуванні 

різноманітних комунікаційних зв’язків між суб’єктами, що дозволяє поширити 

інформацію про зміст правотворчого акту, а суб’єкт права сприймає цю інформацію, 

аналізує її та формує уявлення про межі можливої та необхідної поведінки, що потім 

через свідомість і волю втілює у власній поведінці.  

4. Правореалізаційна стадія, що характеризується комплексом правовідносин, 

націлених на втілення правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, 

забезпечують настання певних юридичних наслідків, здійснюється у різних формах, 

зумовлених специфікою правових норм, засобів правового впливу на поведінку 

суб’єктів, а також особливостями суспільних відносин, які регулюються правом. За 

своїм змістом ця стадія складається з системи комунікативно-правових відносин між 

суб’єктами щодо виконання, дотримання, використання або застосування норм 

права. Цінність і соціальне призначення права має своє виявлення в процесі реальної 

дії правових норм, тобто їх поширення на суспільні відносини. Право є реальним 

регулятором суспільних відносин лише у разі його практичної поширеності на 

суспільні відносини, що дає змогу втілити волю правотворця у реальне життя 

суспільства, тим самим забезпечивши відповідний правовий ефект, закладений в 

основу прийняття самої норми права. Правовідносини, що стосуються реалізації 

права, можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Реалізація права як 
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процес може мати: по-перше, об’єктивну сторону, змістом якої є забезпечення 

певними правовими засобами, у певній послідовності, у чітко визначені строки та 

місці правомірних дій суб’єктів; по-друге, суб’єктивну сторону, змістом якої є 

ставлення суб’єкта до правил поведінки, встановлених правовими нормами, його 

волевиявленням відповідно до цих приписів. 

Як кінцевий результат, реалізація права є певним станом досягнення 

максимально повної відповідності між вимогами правових норм та фактичними 

суспільними відносинами. Отже, можна резюмувати, що реалізація права 

характеризується як: 

 процес і результат впорядкування суспільних відносин з метою 

убезпечення всього суспільства та його індивідів; 

 процес і результат забезпечення правомірної поведінки суб’єктів 

суспільних відносин через правовий вплив на їхню свідомість, що відображається у 

відповідному волевиявленні суб’єктів; 

 процес і результат державно-владного впливу на суспільство, що 

відображає офіційну політику держави з метою забезпечення внутрішньої 

стабільності та балансу інтересів суб’єктів; 

 процес і результат забезпечення максимально повної відповідності 

суспільних відносин правилам, закріпленим правовими нормами;  

 процес і результат реалізації суб’єктами власних потреб та інтересів у 

певних правових формах; 

 процес і результат вироблення певного механізму правового впливу на 

суб’єктів суспільних відносин. 

За результатами реалізації права формується відповідний рівень правового 

впорядкування суспільних відносин, який у подальшому формує нові фактори 

правоутворення або змінює існуючі, тим самим знову детермінуючи процес 

правоуворення. Це характеризує правоутворення як явище, яке в процесуальному 

плані здійснюється безперервно, спонтанно та результативно, забезпечуючи 

належний рівень правового впорядкування суспільних відносин. 
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Висновки до Розділу 3. 

 

1. 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. 

2. Оскільки правоутворення є складним багатоаспектним явищем соціальної 

та правової реальності, доцільно обґрунтувати широке його визначення, взявши за 

основу критерій значення, що дає можливість розкрити його в 

історичному, матеріальному, процесуальному, формально-юридичному значенні. 

3. Правоутворення як самостійна юридична категорія наділена ознаками, що 

характеризують найбільш сталі закономірності досліджуваного явища, до яких 

віднесено його: 1) соціальний правовий характер; 2) зумовленість факторами 

суспільного життя; 3) процесуальність; 4) стихійно-свідомий характер здійснення; 

5) системність; 6) результативність. 

4. Правоутворення – це соціокультурний правовий феномен, зумовлений 

факторами суспільного життя, який 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 
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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 націлено на досягнення відповідного 

правового результату. 

5. Фактори правоутворення та фактори правотворчості співвідносяться між 

собою як категорії загального та конкретного, причому вони наділені як спільними 

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 

вигляді відповідної форми права.  

6. Під факторами правоутворення доцільно розуміти 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. 

7. Фактори правоутворення класифіковано та охарактеризовано за 

критеріями: сфери життєдіяльності суспільства (політичні, економічні, соціальні, 

релігійні, екологічні тощо); юридичної сили правотворчих актів (законодавчі, 

підзаконні); часових меж впливу (довготривалі (постійні), 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). 

8. 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 
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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 прояву, націлена на створення, зміну або скасування 

норм права, забезпечуючи ефективність та результативність правового 

впорядкування суспільних відносин.  

9. Комунікативно-інституційний підхід функціонально здатен забезпечити 

періодизацію правоутворення як процесуального явища, а також запропонувати 

критерій або декілька критеріїв такої періодизації. В основу періодизації 

правоутворення доцільно вкласти критерій статусу суспільних відносин, які 

виникають і розвиваються в межах правоутворення, що дозволяє періодизувати 

правоутворення на два етапи: 1) неофіційний етап, змістом якого є суспільні 

відносини, які визначають формування потреб у їх правовому впорядкуванні, 

розвиваються спонтанно в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства та 

виявляються у факторах правоутворення, що 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 здійснюється 

усвідомлено, в межах певних строків та націлена на досягнення юридично 

значимого результату, що поділяється на нормопроектну; правоформалізуючу 

(правозакріплюючу); промульгаційну та правореалізаційну стадії. 
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РОЗДІЛ 4 

СУБ’ЄКТИ ПРАВОУТВОРЕННЯ:  

КОМУНІКАТИВНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР  

 

 

4.1 Правоутворення як сфера комунікативно-інституційної взаємодії 

суб’єктів громадянського суспільства 

 

Правоутворення як соціальне правове явище наділене комплексом 

закономірностей, які характеризують його з точки зору самостійності, 

сформованості, завершеності, об’єктивної обумовленості, функціональності тощо. 

Означені закономірності складають об’єкт наукового пізнання, визначають напрями 

наукового дослідження та формують наукознавчу стратегію, реалізація якої надасть 

змогу отримати знання про ці закономірності, їх акумулювати, вивчити та 

сформувати цілісне вчення про досліджуване явище. Правоутворення як явище що 

пізнається, складається з комплексу закономірностей, які мають як однотипний 

характер, доповнюючи одне одне, так і діаметрально протилежний, забезпечуючи 

пізнання правоутворення з точки зору співвідношення різноманітних його 

властивостей та їх критичного аналізу. Такими закономірностями є природа та 

сутність правоутворення, динаміка та статика правоутворення, його форма та зміст, 

роль та значення тощо. Багатоаспектність правоутворення як явища, яке, з одного 

боку, походить від об’єктивних закономірностей розвитку суспільства, акумулює в 

собі об’єктивну потребу у зміні правового регулювання суспільних відносин та 

реалізує цю об’єктивну потребу в нормах права та їх подальшій реалізації, а з 

іншого боку, зумовлюється офіційною діяльністю уповноважених суб’єктів, 

пов’язана із творчим процесом підготовки проектів правотворчих актів, їх розгляду, 

обговорення, прийняття, введення в дію тощо. Це, в свою чергу, обумовлює 

доцільність виокремлення та подальшого наукового дослідження правоутворення 
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крізь призму співвідношення таких категорій як «об’єктивна» та «суб’єктивна» 

обумовленість правоутворення.  

У пізнавальному аспекті важливою властивістю правоутворення як явища 

правової реальності є його об’єктивний характер, що передбачає незалежність 

правоутворення від свідомості, волі та поведінки суб’єктів права, відповідність 

загальним закономірностям життєдіяльності соціуму та функціонування правової 

системи. Водночас, об’єктивність правоутворення не має абсолютного характеру, 

оскільки залежить від широкого кола факторів, які на нього впливають, в тому числі 

і тих факторів, які мають суб’єктивно зумовлений характер. Окрім того, зміст і 

результат правоутворення визначаються інтересами і потребами суб’єктів права, їх 

поведінкою щодо реалізації цих інтересів та потреб, взаємодією суб’єктів права між 

собою. Включаючи в себе елемент творення права та подальшого його поширення 

на суспільні відносини, правоутворення вже за своєю сутністю залежне від 

діяльності суб’єктів права, які функціонально здатні реалізувати діяльність, 

націлену на досягнення правового результату.  

Коло суб’єктів, які впливають, а подекуди і визначають процес утворення 

права, досить широке і має невизначений характер. Це пояснюється тим, що, з 

одного боку, воно зумовлене нормативно встановленими правотворчими, 

правозастосовними та іншими повноваженнями конкретних суб’єктів, а з іншого 

боку – коло суб’єктів правоутворення може і не залежати від наявності тих або 

інших повноважень, водночас, сама життєдіяльність суб’єктів як елементів 

(інституцій) суспільства безпосередньо або опосередковано визначає утворення 

права, впливає на його подальший розвиток і вдосконалення. Оскільки 

правоутворення є явищем, породженим і зумовленим суспільством, в якості 

первинного і основного суб’єкта правоутворення є саме суспільство, яке, в свою 

чергу, має полісуб’єктиний характер, де взаємодія між його суб’єктами 

(інститутами) обумовлює утворення права. Суспільство є тим суб’єктом, в якому 

зароджується ідея про право, відбувається його виокремлення, формалізація, 

поширення на суспільні відносини.  
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Відсутність суспільства унеможливлює утворення права, засвідчує  відсутність 

об’єктивної необхідності утворення права, тих осіб, які б ініціювали утворення 

права, забезпечили б творчу діяльність по утворенню права тощо. Громадянське 

суспільство – це особливий рівень розвитку суспільства, яке набуває рис високої 

організованості, соціальної орієнтованості, забезпеченості прав і свобод людини, 

визнання і гарантування її як найвищої соціальної цінності тощо. Декларуючи 

побудову громадянського суспільства в Україні, визначаючи пріоритетність 

розбудови суспільства відповідно до критеріїв його громадянського характеру, 

важливо розкрити особливості утворення права як окремої сфери функціонування 

громадянського суспільства. В цьому відношенні справедливою є думка 

А. Р. Мацюка, який вважає, що громадянське суспільство – це насамперед все без 

обмежень коло відносин між людьми, а також за участю формальних і 

неформальних суспільних інститутів.  

Ці суб’єкти визначають функціонування громадянського суспільства, 

зумовлюють можливість утворення та використання правових засобів з метою 

побудови громадянського суспільства, забезпечення його розвитку та належного 

функціонування [447, с. 32-33]. Так само зазначає і О. Л. Богініч, що громадянське 

суспільство за своєю структурою характеризується широким колом 

взаємопов’язаних суб’єктів, життєдіяльність яких визначає ті або інші сфери 

функціонування цього суспільства [52, с. 66-67] і таке суспільство не лише надає 

можливість суб’єктам брати участь в політичному житті, але і породжує 

плюралістичне саморегульовання суспільних відносин [602, с. 27-28]. 

Водночас, взаємодія суб’єктів громадянського суспільства зумовлюється їх 

інтересами і потребами, а результат такої взаємодії формується та виявляється у 

відповідній сфері життєдіяльності суспільства, тим самим забезпечуючи 

інституційне оформлення результатів такої взаємодії.  

Утворення права як суспільно обумовлений процес відбувається в межах 

відповідної сфери життєдіяльності суспільства, зміст якої складає зародження, 

розвиток і вдосконалення права. Наявність вказаної сфери життєдіяльності 

суспільства характеризується не лише комунікативно-правовим аспектом, але і 
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наявністю інституційної складової. Інституційність взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства виявляється в наявності кола об’єктів, які мають 

пізнавальний потенціал та характеризують громадянське суспільство як особливий 

соціокультурний простір, що поєднує широке коло соціальних утворень (груп, 

колективів), які об’єднані між собою спільними інтересами, потребами щодо 

упорядкування суспільного життя.  

Фактично громадянське суспільство є самостійною і, водночас, особливою 

сферою життєдіяльності людей, відносини в якій розвиваються переважно на 

засадах самовпорядкування, а держава у громадянському суспільстві відіграє 

другорядну роль, взаємодіючи із громадянським суспільством на засадах 

координації. В цьому контексті переконливо зазначає В. М. Селіванов, що 

громадянське суспільство являє собою насамперед суспільство, обумовлене 

інтересами суб’єктів цього суспільства, відносини між якими регламентуються не за 

встановленими державою правилами, а відповідно до утворених самим суспільством 

законами, які є об’єктивними, суспільно корисними і витребуваними. В якості 

підсумку вчений виокремлює і таку ключову ознаку громадянського суспільства як 

відсутність державної регламентації приватного життя членів суспільства, натомість 

існування розвиненої соціальної структури, що гарантує задоволення різноманітних 

інтересів різних верств і груп населення [637, с. 17]. В свою чергу В. Д. Бабкін, 

характеризуючи громадянське суспільство, виокремлює такі його властивості як 

наявність кола морально, політично та економічно розвинених, взаємопов’язаних 

громадян(тобто комунікативно-правову складову громадянського суспільства. – 

Прим. авт.), та націленість функціонування громадянського суспільства на 

утворення разом із державою правових норм, на підставі яких в подальшому 

виникають правовідносини (тобто мова іде про інституційну складову, яка 

виявляється в наявності держави, взаємодії із державою, правових нормах, які 

утворилися, правовідносинах, що виникли на підставі правових норм тощо. – Прим. 

авт.) [27, с. 29-31]. 
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Утворення права є насамперед окремою, особливою сферою взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, яка виявляється в тому числі в межах відповідних 

інституцій, що можуть бути досліджені.  

Відповідно до засад інституційного підходу як комплексу пізнавальних 

принципів, до складу таких інституцій, які становлять пізнавальний потенціал 

утворення права, належать: 

1) структурні елементи громадянського суспільства, тобто фізичні особи, їх 

об’єднання, які складають його внутрішню будову, комунікативні зв’язки між якими 

визначають утворення права; 

2)  моделі поведінки і соціальні практики, що являють собою вироблені 

практикою функціонування громадянського суспільства конкретні варіанти 

поведінки суб’єктів, які через свою повторюваність визнані в якості можливих, 

доцільних, обов’язкових або шкідливих, тим самим забезпечуються громадянським 

суспільством шляхом їх стимулювання або шляхом їх заборони; 

3) норми права, які обумовлені функціонуванням громадянського 

суспільства, є результатом утворення права, забезпечуючи унормовування відносин 

між суб’єктами громадянського суспільства; 

4) когнітивні образи, які відображають суб’єктивні уявлення про предмет, 

явище або процес крізь призму ознак, що надають можливість визначити можливі 

варіанти своєї поведінки та в подальшому її скеровувати.  

Інституційність утворення права як сфери взаємодії суб’єктів громадянського 

суспільства визначає потенційну перспективність наукового пізнання 

правоутворення як особливої сфери функціонування громадянського суспільства, 

яке обумовлене діяльністю різноманітних суб’єктів громадянського суспільства як 

самостійно, так і у їх взаємодії, що визначає об’єднання індивідів за критерієм 

спільності потреб та інтересів, результатом чого є формування можливих, 

доцільних, необхідних, а також і неприпустимих моделей поведінки суб’єктів, що 

отримують своє правове закріплення у вигляді сукупності норм права, які 

визначають в подальшому когнітивні образи у свідомості суб’єктів права щодо 

існуючих можливих варіантів своєї поведінки.  
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Враховуючи вищезазначене, відзначаючи принциповість пізнання теоретико-

правових аспектів правоутворення крізь призму його суб’єктивної обумовленості, 

вважаємо за доцільне здійснити дослідження закономірностей правоутворення як 

сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів громадянського суспільства, 

реалізувавши наступні завдання: 

1) з’ясувати пізнавальні закономірності комунікативно-інституційної 

взаємодії суб’єктів громадянського суспільства як сфери утворення права, а також 

розкрити переваги комунікативно-інституційного методологічного підходу до їх 

дослідження; 

2) здійснити аналіз та узагальнити стан наукової розробки особливостей 

функціонування громадянського суспільства як суб’єкта правоутворення; 

3) визначити особливості правоутворення як сфери комунікативно-

інституційної взаємодії суб’єктів громадянського суспільства; 

4) обґрунтувати наявність рівнів впливу громадянського суспільства на 

утворення права, встановити критерії їх виокремлення, а також надати 

характеристику змісту вказаних рівнів впливу. 

Враховуючи складність правоутворення та багатоаспектність громадянського 

суспільства як одного з ключових суб’єктів утворення права, яке реалізується в 

межах відповідної сфери утворення права, важливе значення має методологічний 

підхід для пізнання теоретико-правових аспектів правоутворення крізь призму 

сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів громадянського суспільства. 

Беручи за основу цього дисертаційного дослідження комунікативно-інституційний 

методологічний підхід, відзначаючи його принциповість для пізнання предмету цієї 

дисертаційної роботи, про що ми вказували у першому розділі дисертації, важливо 

конкретизувати функціональні можливості вказаного методологічного підходу до 

пізнання правоутворення як сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства.  

Пізнавальні переваги комунікативно-інституційного методологічного підходу в 

цілому важко переоцінити, про що ми зазначали в першому розділі дисертації, 

водночас, такі особливості правоутворення як: 1) наявність широкого кола суб’єктів, 
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які впливають, а подекуди і визначають утворення права, де центральне місце 

належить громадянському суспільству як вищому рівню організації людського 

середовища, яке об’єктивно потребує та в результаті формує правові норми, в 

подальшому їх змінює, скасовує тощо; 2) приналежність правоутворення до окремої 

сфери життєдіяльності громадянського суспільства, яка обумовлюється рівнем 

розвитку громадянського суспільства, змістом його діяльності, характером взаємодії 

суб’єктів громадянського суспільства, інтересами та потребами як всього 

суспільства, так і окремих його суб’єктів; 3) інституційний характер прояву процесу 

утворення права крізь призму життєдіяльності суб’єктів громадянського 

суспільства, форм та результатів їх взаємодії, що визначає інституційність прояву 

утворення права у формі системи норм права, визначають наукову доцільність 

конкретизації переваг комунікативно-інституційного підходу щодо пізнання 

правоутворення як сфери взаємодії суб’єктів громадянського суспільства. Переваги 

зазначеного методологічного підходу до пізнання суб’єктивних аспектів 

правоутворення, в тому числі і самого правоутворення як сфери взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства полягають у наступному. 

Насамперед, слід вказати на пізнавальні закономірності громадянського 

суспільства як особливого рівня розвитку суспільства, що виявляються в набутих 

ним властивостях, які характеризують його як громадянське. Однією з властивостей 

громадянського суспільства є наявність більш високого рівня організації 

комунікативних зв’язків між його суб’єктами.  

В цьому контексті правильною є ідея Ю. М. Тодики, який обґрунтовує 

доцільність визначати громадянське суспільство не лише як систему самостійних і 

незалежних від держави суспільних інститутів, але і як систему відносин між цими 

суб’єктами, що є розвиненими, багатовекторними, охоплюють собою більшість сфер 

їх життєдіяльності. Такий рівень розвитку відносин між суб’єктами громадянського 

суспільства є умовою належної реалізації приватних інтересів, потреб як 

колективного, так і індивідуального змісту, забезпечує розбудову різноманітних 

сфер життєдіяльності суспільства, наступність здобутків попередніх поколінь та їх 

передачу нащадкам. Одною з ознак громадянського суспільства вчений називає 
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розвиненість соціальних інститутів, їх незалежність від держави; високу активність 

особи в суспільному житті, яка реалізується шляхом функціонування широкого 

спектру різноманітних інституцій громадянського суспільства [705, с. 5-6]. 

О. В. Скрипнюк, підбиваючи власне дослідження феномену громадянського 

суспільства, приходить до висновку, що воно, з одного боку, має суб’єктний прояв, 

оскільки складається з комплексу приватних осіб, класів, груп, інститутів, а з іншого 

боку, має змістовний прояв, який виявляється у взаємодії між цими суб’єктами, і 

така взаємодія заснована на наявності високої культури громадян, високого рівня 

розвиненості відносин між ними, особливо в сферах політики, економіки, права 

тощо. А метою такого суспільства є поліпшення соціального забезпечення та 

соціальної захищеності громадян [646, с. 381-382], що забезпечується шляхом вияву, 

аналізу, правового закріплення і реалізації потреб та інтересів громадян.  

Високий рівень розвиненості взаємодії між суб’єктами громадянського 

суспільства, їх багаторівневість та багатопроявність є основою функціонування 

громадянського суспільства, його розвитку, забезпечення впорядкованості відносин 

між суб’єктами громадянського суспільства, в тому числі і за допомогою утворення 

права. Вказана властивість громадянського суспільства безпосередньо визначатиме 

його функціонування як суб’єкта утворення права, окремою сферою 

життєдіяльності якого є саме правоутворення.  

Розвиненість відносин між суб’єктами громадянського суспільства дозволяє 

сформувати та виявити об’єктивну необхідність зміни правового впорядкування 

суспільних відносин (така об’єктивна необхідність має високий рівень 

достовірності, максимально відображає потреби та інтереси суб’єктів 

громадянського суспільства, дозволяє сформувати уяву про реальну необхідність 

впровадити або вдосконалити правове регулювання), а також забезпечити утворення 

права, яке б за своїми якісними властивостями максимально відображало б потреби 

та інтереси суб’єктів громадянського суспільства, тим самим відповідало б його 

об’єктивним потребам. Розвиненість відносин між суб’єктами громадянського 

суспільства визначає утворення права в якості самостійної сфери життєдіяльності 

громадянського суспільства, змістом якої є взаємодія між його суб’єктами. 
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Суспільствознавчі науки пов’язують самостійність будь-якої сфери життєдіяльності 

суспільства із комплексом властивостей, серед яких називають наявність: 

 відособленої групи соціальних зв’язків між чітко визначеним колом 

суб’єктів, які становлять різновид соціальної організації, що має особливе 

призначення, наділена системою способів і засобів діяльності суб’єктів, 

визначеними межами поширеності, а також цілями і завданнями, потребами і 

інтересами, планами і програмами суб’єктів, здійснення яких необхідне для 

успішної життєдіяльності суспільства і вимагає відокремлення з метою 

самостійного відмежування і функціонування [294, с. 112-113];  

 соціального простору, змістом якого є певний вид суспільних відносин, в 

рамках яких відбувається та чи інша суспільна діяльність [730, с. 231];  

 відособленого кола суспільних відносин, що мають предметний характер 

[776, с. 97];  

 відособлених суспільних відносин, які визначають певний напрям 

функціонування суспільства [576] тощо.  

Таким чином самостійність будь-якої сфери життєдіяльності суспільства 

визначається наявністю особливого кола суспільних відносин, їх предметним 

характером, наявністю мети і задач, результативністю функціонування, 

перспективністю розвитку тощо. Змістом правоутворення як соціального правового 

явища є особливе коло суспільних відносин, тобто наявність комунікативних 

зв’язків між невизначеним колом суб’єктів соціуму, предметом якого є утворення 

права, що відбувається з метою реалізації об’єктивної необхідності у впорядкуванні 

суспільних відносин шляхом виконання задач по виявленню об’єктивної 

необхідності зміни правового регулювання, підготовці та прийняттю актів творення 

права, реалізації норм права, що забезпечує функціонування соціуму та його 

розвиток.  

Окрім того сфера утворення права націлена на перспективи правового 

впорядкування суспільних відносин, визначається об’єктивними потребами соціуму 

у праві, відповідно націлена на перспективи розвитку всього соціуму. Це 

характеризує правоутворення як самостійну сферу життєдіяльності суспільства, в 
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тому числі і громадянського суспільства, що обумовлюється соціальною правової 

природою правоутворення. 

Функціональні можливості комунікативно-інституційного методологічного 

підходу доводять його здатність розкрити особливості утворення права крізь призму 

таких пізнавальних моделей як: 

1) суспільство → право → громадянське суспільство, де утворення права 

виступає одночасно об’єктивною необхідністю формування громадянського 

суспільства, процесом такої побудови, засобом і результатом формування 

громадянського суспільства; 

2) суспільство → право; громадянське суспільство → право як прояв 

дворівневості процесу утворення права, де в межах першого рівня відбувається 

утворення права реформаторського характеру, націленого на забезпечення побудови 

громадянського суспільства, а в межах другого рівня відбувається формування 

права більш високого рівня якості, яке обумовлене розвиненістю суспільних 

відносин між рівноправними, вільними суб’єктами громадянського суспільства, 

визнанням людини найвищою соціальною цінністю, закріпленням та реалізацією 

пріоритету її прав та свобод.  

Також слід зазначити, що в сучасних умовах у розвинених країнах світу, в яких 

суспільство має високий ступінь розвитку, набуває ознак громадянського, ми 

спостерігаємо суттєве посилення впливу суб’єктів громадянського суспільства на 

утворення права через інститути прямої і представницької демократії, організацію і 

проведення різноманітних політичних заходів, використання інституту лобіювання 

тощо.  

Все це свідчить про посилення соціальної обумовленості утворення права, що 

потребує застосування до пізнання правоутворення як сфери взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, перш за все, комунікативно-інституційного 

методологічного підходу, який функціонально спроможний встановити 

закономірності функціонування громадянського суспільства як суб’єкта утворення 

права, його роль в системі суб’єктів утворення права, визначити перспективи 

функціонування громадянського суспільства та його суб’єктів в процесі 
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правоутворення, а також розкрити якісні характеристики права, суб’єктом 

утворення якого виступає громадянське суспільство. 

Переваги комунікативно-інституційного методологічного підходу до пізнання 

правоутворення як сфери взаємодії суб’єктів громадянського суспільства 

виявляються також і у тому, що вказаний методологічний підхід функціонально 

здатен розкрити роль, зміст діяльності та характер функціонування і взаємодії 

людей (фізичних осіб)як суб’єктів громадянського суспільства, властивістю яких є 

здатність та потреба у співжитті, взаємодії з іншими людьми. Кожна людина, яка є 

особливою біологічною, соціокультурною істотою, наділена власними інтересами та 

потребами, які можливо реалізувати переважно шляхом взаємодії з іншими 

суб’єктами суспільства.  

Така взаємодія відбувається в різноманітних сферах життєдіяльності 

суспільства, забезпечуючи досягнення результату. Чим вищий рівень організації 

такої взаємодії між людьми, тим більше можливостей реалізувати власні потреби і 

інтереси людини. Як наслідок, таке суспільство найбільш відповідатиме критеріям 

громадянського суспільства, в якому створені умови для максимально можливої 

реалізації потреб та інтересів людини. Комунікативно-інституційний підхід 

функціонально здатен розкрити передумови взаємодії людей, зміст такої взаємодії, 

що визначатиме об’єктивну необхідність виникнення або зміни правового 

регулювання відносин між суб’єктами громадянського суспільства, а також 

розкрити роль і значення людини в сфері правоутворення, де людина намагається 

реалізувати власні інтереси і потреби, не допустити їх порушення зі сторони інших 

суб’єктів громадянського суспільства. В цьому відношенні варто погодитись з 

поглядами вчених, які в якості вихідних засад (ознак, принципів) громадянського 

суспільства називають права і свободи людини і громадянина, які виступають 

вихідною теоретико-методологічною засадою громадянського суспільства, 

визначають характер та зміст відносин, які існують у громадянському суспільстві 

[602, с. 28-29], виступають вихідною засадою формування та розвитку всіх сфер 

життєдіяльності громадянського суспільства, реалізуючи потреби та інтереси 

людини в цих сферах (сфери життєдіяльності суспільства є одним критеріїв 
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класифікації прав людини, що відображають її потреби та інтереси в цій сфері, 

зумовлюють зміст і характер взаємодії між суб’єктами громадянського суспільства. 

– Прим. авт.) [604, с. 6-8]; забезпечують реалізацію потреб та інтересів в 

економічній сфері (шляхом забезпечення економічної свободи громадян, свободи і 

добровільності праці, вільного вибору трудової діяльності, забезпечення права 

власності), в соціальній сфері (шляхом забезпечення побудови добровільного союзу 

активних, вільних, рівноправних індивідів, гарантування задоволення різноманітних 

інтересів різних груп і верств населення, через які відбувається інтеграція особи і 

держави), в політичній сфері (шляхом побудови суверенного, відкритого 

плюралістичного саморегульованого суспільства політично активних громадян, 

забезпечення політичної свободи, рівноправності і захищеності діяльності будь-яких 

громадських об’єднань і політичних партій, забезпечення усім громадянам вільної 

участі в державних і суспільних справах, можливості захисту життя, здоров’я, 

безпеки громадян, не допускаючи її втручання в їх приватні інтереси), в ідеологічній 

сфері (шляхом визнання і реального забезпечення гуманістичних і демократичних 

загальнолюдських цінностей, ідеологічної свободи людини, високого рівня 

правосвідомості та правової культури суб’єктів), в правовій сфері (шляхом 

забезпечення природного суверенітету та вільності людини, її свободи і 

незалежності, визнання людини з її потребами та інтересами, правами й свободами 

центральним суб’єктом суспільства, його найвищою цінністю [698, с. 73-75]. 

Людина – це насамперед системоутворююче начало громадянського суспільства, 

якій притаманні комплекс потреб та інтересів, що знаходять свій вираз у колі 

закріплених прав і обов’язків [681, с. 94]. 

Важливу роль відіграє комунікативно-інституційний підхід до характеристики 

самого громадянського суспільства як системи його елементів – суб’єктів такого 

суспільства, а також відповідних відносин між цими суб’єктами, які з одного боку – 

породжують об’єктивну необхідність застосування або зміни правового 

регулювання, тобто формують фактори правоутворення, а з іншого боку – можуть 

бути самостійними суб’єктами, що здійснюють саме творення права, тобто 

реалізують утворення права в межах його офіційного етапу. Як наслідок, вказаний 
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методологічний підхід потенційно спроможний розкрити закономірності 

виникнення факторів правоутворення як результату взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, а також визначити роль кожного суб’єкта 

правоутворення в процесі утворення права. Окремо слід наголосити і на тому, що 

комунікативно-інституційний підхід надає можливість розкрити структурні аспекти 

самого громадянського суспільства як явища, що поєднує в собі суб’єктів 

громадянського суспільства, в рамках якого відбувається діяльність вказаних 

суб’єктів, їх взаємодія між собою.  

На таких характеристиках громадянського суспільства як системність, високий 

рівень його структурної і організаційної складності наголошують і ніші вчені [69, 

с. 48-50; 681, с. 94], вказуючи на те, що внутрішня структура будь-якої соціальної 

системи має суттєве значення з точки зору її організованого розвитку, оскільки, з 

одного боку, забезпечує взаємодію між її елементами, а з іншого – забезпечує 

стабільність системи у відносинах з навколишнім середовищем, що фактично 

дозволяє конструювати систему та забезпечити її відособленість [698, с. 77]. 

Вказаний структурно-функціональний характер громадянського суспільства 

обумовлює його роль в утворенні права, визначає зміст факторів утворення права, а 

також визначає формалізацію права і його подальшу реалізацію. Комунікативно-

інституційний методологічний підхід спроможний розкрити правоутворення крізь 

призму функціонування громадянського суспільства як системи суспільних 

відносин, з одного боку, а, з іншого боку – як системи різноманітних способів і 

форм взаємодії людей, методів впливу на їх поведінку, які визначають такі 

властивості громадянського суспільства як цілісність, внутрішня узгодженість, 

єдність і багатоаспектність взаємодії суб’єктів громадянського суспільства, 

автономність та самодостатність тощо. Оскільки внутрішню будову громадянського 

суспільства становлять його суб’єкти і взаємодія вказаних суб’єктів визначає зміст 

правоутворення як сфери життєдіяльності громадянського суспільство, 

комунікативно-інституційний підхід функціонально здатен розкрити особливості їх 

функціонування крізь призму їх впливу на утворення права, які, на нашу думку 
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можуть бути розкриті в межах комплексу рівнів впливу, про що ми будемо говорити 

далі.  

Окремо варто наголосити на існуючий тенденції розвитку правоутворення, яка 

пов’язана із посиленням ролі громадянського суспільства в утворенні права серед 

інших суб’єктів правоутворення, що зумовлено розбудовою суспільства та набуттям 

ним ознак громадянського, посиленням ролі і значення населення держави у 

прийнятті правотворчих актів, розвитком інститутів демократії тощо. Все це 

потребує переосмислення закономірностей функціонування громадянського 

суспільства, його суб’єктів в частині утворення права з огляду на існуючі тенденції. 

І таке наукове переосмислення має відбуватись шляхом виокремлення та 

використання конкретно визначеного методологічного підходу. Таким підходом, 

насамперед має бути комунікативно-інституційний методологічний підхід, який 

надасть можливість: 

 по-перше, встановити закономірності розвитку взаємозв’язку між 

суб’єктами громадянського суспільства, як комунікативну основу утворення права, 

враховуючи вказані нами тенденції; 

 по-друге, з’ясувати особливості розвитку таких інституційних аспектів 

громадянського суспільства як населення держави (народ), політичні партії, 

громадські організації тощо, значення і роль яких так само знаходяться в стані 

розвитку, особливо що стосується їх посилення. Окрім того, це дозволить розкрити 

також особливості права, суб’єктом утворення якого виступає громадянське 

суспільство, крізь призму таких інститутів як норми права, інститути права та галузі 

права, властивості права, стан його сприйняття суб’єктами, реалізованості тощо. 

Комунікативно-інституційний методологічний підхід сприятиме розкриттю 

динаміки взаємозв’язку між суб’єктами громадянського суспільства, самого 

громадянського суспільства з іншими суб’єктами утворення права (наприклад 

державою), а також закономірності відповідних трансформацій, що відбуваються на 

інституційному рівні прояву громадянського суспільства та утворення права. В 

результаті вказаний підхід потенційно здатен з’ясувати і дослідити закономірності 
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утворення права крізь призму змінності комунікативних та інституційних складових 

громадянського суспільства.  

В цьому відношенні справедливою є думка А. В. Мусатяна, який здійснює 

аналіз історії розвитку правоутворення та виокремлює закономірності такого 

розвитку. Вчений резюмує думку про те, що суб’єктний аспект правоутворення 

змінюється в залежності від конкретного етапу розвитку суспільно-державного 

устрою. Характеризуючи такі етапи розвитку, вчений зазначає, що:  

 в умовах абсолютистського типу держави є класичним прикладом виразу 

державної волі, а точніше волі економічно панівного класу феодалів, 

представленого монархом-сувереном; 

 із занепадом феодальних відносин і формуванням політико-правових 

систем, заснованих на капіталістичному способі господарювання починають 

формуватися буржуазно-демократичні форми управління соціумом. У сфері 

творення права, особливо що стосується законотворення, більшою мірою починають 

виражатися загальносоціальні інтереси. В якості суб’єкту утворення права все 

частіше починає розглядатися суспільство, а не держава. Але при цьому і сама 

держава розглядається в якості самостійного суб'єкта, здатного при необхідності 

оперативно приймати самостійні рішення, оформлені у вигляді закону. Саме на 

цьому етапі формується концепція парламентаризму, основним завданням якої є 

поєднання громадського та державного інтересів при формуванні правових норм 

[470, с. 67-68]. Динаміка та особливості розвитку громадянського суспільства та 

держави визначають і особливості утворення права, що виявляється: 

 по-перше, у властивостях права, яке не лише регламентує відносини між 

суб’єктами, визначаючи межі їх можливої та необхідної поведінки, але і знаходиться 

в основі взаємодії громадянського суспільства і держави, розбудови громадянського 

суспільства і держави, вдосконалення їх взаємодії. З огляду на це правоутворення 

виступає, з одного боку, засобом впорядкування відносин між суб’єктами права, а з 

іншого боку – являє собою засіб закріплення та розвитку взаємодії між 

громадянським суспільством та державою, яке поєднує потреби та інтереси 

громадянського суспільства і держави, визначає напрями їх удосконалення. 
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Прикладом такого утворення права можливо назвати прийняття Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI [230], який 

визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними 

партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній 

основі. Тим самим утворення норм права, закріплених вказаним Законом України, 

обумовлено об’єктивною необхідністю поєднати потреби та інтереси держави та 

юридичних осіб, крім державних та комунальних підприємств, або фізичних осіб – 

підприємців (приватними партнерами, які є суб’єктами громадянського 

суспільства), націлені на вдосконалення співробітництва між державою та 

приватними партнерами, що здійснюється на основі договору та в порядку, 

встановленому цим Законом; 

 по-друге, враховуючи те, що суспільні відносини, які визначають 

об’єктивну необхідність зміни правового регулювання суспільних відносини 

зароджуються, формуються та розвиваються в суспільстві, слід вказати на те, що 

утворення права може розглядатися як явище, що бере свій початок з суспільства та 

виявляється у формуванні об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, її 

вивчення і усвідомлення, та продовжується вже за участю уповноважених суб’єктів 

творення права, в тому числі і державних суб’єктів правотворчості (тобто охоплює 

неофіційний та офіційний етап утворення права, про що нами вказано у підрозділі 

3.3 цієї дисертації). Отже, можемо говорити про наявність такої закономірності як 

розширення кола суб’єктів утворення права пропорційно до перебігу процесу 

правоутворення.  

В якості прикладу можливо навести утворення норм права, які закріплені в 

суспільно резонансному Законі України «Про фінансову реструктуризацію» 

від 14.06.2016 року [272]. Об’єктивна необхідність утворення норм права, 

закріплених вказаним Законом України, зумовлена колом факторів життєдіяльності 

суб’єктів суспільства, які потягли за собою негативні наслідки у фінансовому 

секторі, спричинені фінансовими кризовими процесами в економіці України. 

Наступним етапом стала розробка і прийняття вказаного закону, що закріплював 

норми права, дія яких націлена на створення ефективного та дієвого механізму 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1414-19
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добровільної фінансової реструктуризації боргів підприємств України та їх 

досудової санації; 

 по-третє, рівень розбудови громадянського суспільства передбачає 

розширення участі недержавних суб’єктів в утворенні права та зменшення участі 

держави в утворенні права. Вказана закономірність на прикладі правотворчості була 

відзначена О. Ф. Скакун, яка вважає, що розвиток громадянського суспільства 

передбачає активізацію його участі в процесі правотворчості. Вчена безпосередньо 

не називає громадянське суспільство суб’єктом правотворчості, вказуючи на нього 

як на допоміжного суб’єкта творення права по відношенню до держави, водночас 

вказана закономірність стосується співвідношення участі держави та 

громадянського суспільства в утворенні права [645, с. 317-318].  

На нашу думку, заперечувати статус громадянського суспільства як суб’єкта 

утворення права є помилковим, оскільки громадянське суспільство визначає якісний 

рівень розвитку суспільства, без якого не можливе утворення права взагалі. Тому 

варто підтримати ідею вченої в тому, що роль громадянського суспільства в 

утворенні права має тенденцію до зростання, що обумовлено рівнем свідомості 

суспільства, його правової культури, змістом державної політики щодо побудови 

громадянського суспільства, особливостями взаємодії громадянського суспільства та 

держави. В якості прикладів можна назвати тенденцію, яка зберігається останнім 

часом щодо залучення представників громадськості або створення спеціальних 

громадських утворень, які наділяються повноваженнями, в тому числі і щодо участі у 

творенні права. В сфері вищої освіти Законом України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 року № 1556-VII [202] є органи громадського самоврядування (ст. 12), в 

науковій і науково-технічній сфері Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 року № 848-VIII [243] є наукові громадські організації 

тощо. 

Продовжуючи дослідження правоутворення як особливої сфери комунікативно-

інституційної взаємодії суб’єктів громадянського суспільства, важливо провести 

аналіз та узагальнити стан наукової розробки особливостей функціонування 

громадянського суспільства як суб’єкта правоутворення, взаємодії суб’єктів 
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громадянського суспільства як основи утворення права. В юридичній науці вказані 

питання досліджені досить епізодично, переважно крізь призму вивчення інших 

явищ та процесів, які стосуються утворення права або функціонування 

громадянського суспільства. Слід наголосити на тому, що громадянське суспільство 

є важливою інституцією, яке є невід’ємним суб’єктом в процесі утворення права. 

Проте, питання про роль і значення громадянського суспільства в процесі утворення 

права, характер його функціонування, вплив на зміст права тощо в юридичній науці 

не отримали однозначних відповідей, переважна більшість вчених взагалі уникають 

постановки вказаних питань та надання на них наукових відповідей. Спробуємо 

узагальнити існуючі наукові підходи до характеристики правоутворення як сфери 

взаємодії суб’єктів громадянського суспільства.  

Правоутворення – це явище складне та багатогранне, що пов’язане із широким 

колом суб’єктів, котрі беруть безпосередню або опосередковану участь в утворенні 

права. Сучасне наукове розуміння правоутворення, його суб’єктів має 

неоднозначний характер, та пов’язується із діяльністю: держави в особі 

уповноважених органів; громадянського суспільства, що реалізується за допомогою 

інститутів безпосередньої та представницької демократії, а також шляхом 

функціонування суб’єктів громадянського суспільства (політичними партіями, 

рухами, громадськими організаціями тощо); міжнародного співтовариства; органів 

місцевого самоврядування тощо. 

З огляду на багатоаспектність правоутворення, наявність широкого кола 

суб’єктів, які його обумовлюють та визначають, вченими зазвичай наголошується на 

тому, що це коло є відносно визначеним, обумовлене різноманітними сферами 

життєдіяльності суспільства та націлене на реалізацію інтересів суб’єктів, які беруть 

участь в утворенні права. Тому і наукова характеристика громадянського 

суспільства крізь призму правоутворення надається з точки зору одного з системи 

суб’єктів утворення права, що наділений відповідним функціональним 

призначенням, забезпечує реалізацію суспільних потреб та інтересів, функціонує в 

різноманітних сферах життєдіяльності суспільства, однією з яких є сфера утворення 

права. В юридичній науці досить поширеною є думка про наявність різновидів 
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шляхів (напрямів, способів) утворення права, які виокремлюються відповідно до 

визначених критеріїв. Одним з таких критеріїв вченими називається наявність 

особливого кола суб’єктів утворення права, відповідно до якого можливо 

виокремити види (напрями) правоутворення. Так, пропонується класифікувати 

правоутворення на: утворення права громадянським суспільством, державою та 

міжнародною спільнотою [664, с. 133]. В. Ю. Багдасаров пропонує на основі 

класифікації правотворчості вести мову і про класифікацію правоутворення, де ті 

або інші суб’єкти відіграють провідну роль в утворенні права. Відповідно вчений 

приходить до висновку про те, що правоутворення може мати референдну форму 

реалізації, безпосереднє утворення права, що здійснюється органами законодавчої 

влади, іншими органами державної влади, самоврядними суб’єктами влади, а також 

суб’єктами локального рівня утворення права [29, с. 54-55].   

Досить широке коло наукових праць розкривають суб’єктів правоутворення 

шляхом їх поділу на дві групи. Пропонується поділити всіх суб’єктів, які беруть 

участь в утворенні права на державних, які реалізують публічні інтереси, та 

недержавних суб’єктів (до яких в тому числі відноситься громадянське суспільство і 

його суб’єкти), які реалізують інтереси суспільства, соціально орієнтовані інтереси, 

приватні інтереси тощо.  

Діаметрально протилежними є правоутворюючі процеси, які відбуваються в 

державі, та ті, що проходять у громадянському суспільстві. Як громадянське 

суспільство, так і держава є формами організації людей і така організація 

здійснюється за спільністю їх інтересів, необхідністю їх реалізації, охорони та 

захисту. Оскільки інтереси вказаних суб’єктів є різними, а подекуди протилежними 

і, навіть, конфліктними, вченими зроблено висновок, що і держава, і громадянське 

суспільство виступають засобами забезпечення інтересів людей, в тому числі і 

шляхом їх втілення у процесі творення права та у результаті такого творення. 

Вказану точку зору підтримують і інші вчені, характеризуючи громадянське 

суспільство як суб’єкта, що впливає на утворення права загальносоціального 

характеру та державу в особі органів держави, що  впливає на утворення права, 

орієнтованого на забезпечення публічних інтересів [67, с. 43]. Сучасними вченими 
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пропонується застосовувати так званий «комплексний підхід» до характеристики 

утворення права, що відбувається одночасно під впливом громадянського 

суспільства та держави. В результаті пропонується вести мову про єдиний цілісний 

процес утворення права, на який впливає широке (невизначене) коло суб’єктів, який 

можливо поділити на договірне утворення права та спільне утворення права [282, 

с. 171-172].  

В контексті утворення права суб’єктами громадянського суспільства вважаємо, 

що спільне утворення права характеризує функціонування громадянського 

суспільства та держави, де їх інтереси мають однотипний характер, а також можуть 

співпадати між собою. В іншому випадку, в договірному порядку утворення права 

відбувається в результаті знаходження суб’єктами утворення права відповідного 

компромісу та його виразу в договірних актах творення права. В. В. Іванов здійснює 

розмежування між договірним та спільним характером утворення права шляхом їх 

співвідношення як категорій «згода» та «волепоєднання». Договірний характер 

утворення права реалізується шляхом досягнення згоди, а спільний характер 

утворення права досягається шляхом поєднання волевиявлення суб’єктів [282, 

с. 171]. 

Вченими зазначається про важливість громадської активності та громадського 

контролю в процесі створення юридичних норм, розвиненість професійних та 

громадянських інтересів, їх лобіювання в органах влади при закріпленні правових 

норм, тим самим підкреслюється роль і значення громадянського суспільства в 

утворенні права. Враховуючи особливості громадянського суспільства, кола його 

потреб та інтересів, справедливо зазначається про те, що найбільший вплив 

громадянського суспільства на утворення права виявляється при утворенні норм 

трудового, комерційного (підприємницького), пенсійного, міграційного права, а 

також тих норм права, у яких закріплюються права людини й громадянина, 

регламентується доступ до інформації та до правосуддя, визначаються інтереси 

засобів масової інформації [322, с. 19-20]. 

В юридичній науці представлені погляди вчених, які засновані на первинності 

держави та похідному характері громадянського суспільства. Як наслідок, 
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обґрунтовується думка про те, що громадянське суспільство бере участь в утворенні 

права через громадські організації, політичні партії лише в межах тих 

правомочностей, що визначені державою. Це пояснюється, насамперед, правовим 

регулюванням діяльності суб’єктів громадянського суспільства (наприклад 

громадських організацій), що здійснюється на законодавчому рівні, зміст якого 

встановлюється державою, а також фактичним станом функціонування суб’єктів 

громадянського суспільства, що відбувається відповідно до законодавства та за 

умови участі уповноважених суб’єктів держави (наприклад, державна реєстрація 

окремих актів локальної нормотворчості).  

В результаті С. В. Плавич приходить до висновку про доцільність 

характеристики громадянського суспільства як суб’єкта правотворчості лише крізь 

призму діяльності держави. Вчений вважає за доцільне здійснити класифікацію 

суб’єктів громадянського суспільства та визначити їх конкретну роль у творенні 

права або у впливі на творення права іншими суб’єктами. Це надало можливість 

виокремити органи місцевого самоврядування, громадські організації, комерційні 

організації та трудові колективи як суб’єктів громадянського суспільства та 

суб’єктів творення права або суб’єктів, що впливають на творення права [527, с. 74-

75]. Також зазначається, що первинність держави в утворенні права пояснюється 

суб’єктною обумовленістю утворення права і ці суб’єкти, які впливають на таке 

утворення права, мають бути наділені офіційним правом прийняття правотворчого 

акту, яким їх наділяє держава. Таким чином, сама держава є первинним суб’єктом в 

утворенні права, а всі інші суб’єкти мають похідний характер, оскільки вони беруть 

участь в утворенні права лише в тих межах, що визначені державою [492, с. 164].  

В такому ж аспекті уніфікує значення держави як суб’єкта утворення права і 

А. В. Мусатян, яка фактично в процесі правоутворення функціонально здійснює 

акумулювання та вираз у праві інтересів публічної політичної влади (які 

найбільшою мірою збігаються з інтересами пануючого класу) і загальносоціальних 

інтересів, тобто інтересів всього громадянського суспільства [470, с. 67], тобто мова 

іде про широку, уніфіковану роль держави як суб’єкта правоутворення по 

відношенню до громадянського суспільства, яке в контексті правоутворення лише 
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формує загальносоціальні інтереси і ці інтереси становлять об’єкт акумулювання 

державою, їх узагальнення та співвіднесення із інтересами публічної політичної 

влади щодо їх подальшого виразу в праві. 

Окремим науковим напрямом дослідження громадянського суспільства щодо 

його ролі в утворенні права є комплекс ідей вчених, які розглядають громадянське 

суспільство в якості допоміжного суб’єкта, який впливає на утворення права, 

порівнюючи громадянське суспільство з державою або з суб’єктами правотворчості, 

які здійснюють офіційне творення права, тобто реалізують офіційний етап його 

утворення.  

На переконання Б. В. Дрейшева, громадянське суспільство в контексті 

утворення права є лише суб’єктом, що може впливати на творення права, але не 

визначати і не здійснювати його. Вчений приходить до висновку, що чим вищий 

рівень розвитку суспільства, тим сильнішим і результативнішим є вплив 

громадянського суспільства на діяльність державних органів правотворчості [180, 

с. 34-36]. Допоміжний характер громадянського суспільства у правоутворенні по 

відношенню до держави виявляється в його діяльності по конкретизації положень 

законодавчих актів в актах підзаконних, суб’єктами видання яких є органи 

місцевого самоврядування [296, с. 67; 441, с. 225], у забезпеченні апробації 

прийнятих державою норм права [535, с. 11-12], у здійсненні контролю, в тому числі 

і за нормотворчою діяльністю держави [323, с. 76; 324, с. 35-36], у здійсненні впливу 

на діяльність держави щодо прийняття або скасуванні норм права [312, с. 45] тощо. 

На нашу думку, наукова дискусія щодо ролі та значення громадянського 

суспільства в утворенні права знаходиться в площині проблем співвідношення 

громадянського суспільства та держави, їх взаємодії та взаємовпливу. 

Аксіоматичним є твердження про те, що громадянське суспільство – це суб’єкт, без 

якого неможливе утворення права. Складність та багатоаспектність громадянського 

суспільства визначає його статус як суб’єкта утворення права на всіх етапах та 

стадіях такого утворення, від зародження факторів правоутворення та формування 

об’єктивної необхідності зміни правового регулювання до реалізації норм права.  
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Особливості функціонування громадянського суспільства як суб’єкта 

утворення права потребують свого всебічного та комплексного розкриття, що, на 

нашу думку, може бути здійснено шляхом узагальнення рівнів впливу 

громадянського суспільства на утворення права.  

Категорія «рівень» в енциклопедичних джерелах визначається як умовна 

горизонтальна лінія або площина, що служить мірилом; величина, що відображає 

досягнення кого-небудь, чого-небудь [72, с. 1231]; умовна лінія чи площина 

здійснення певної діяльності [72, с. 12231] тощо. В наукознавчих джерелах вказана 

категорія визначається як показник розвитку кого-небудь, чого-небудь, що 

узагальнює властивості об’єкта або суб’єкта [371, с. 76-78], засіб узагальнення 

об’єкту дослідження, що характеризує його розвиток, прояв або функціонування 

[22, с. 116-117]. Вказані підходи до характеристики наукознавчих властивостей 

категорії «рівень» свідчать про те, що особливості правоутворення як сфери 

взаємодії суб’єктів громадянського суспільства можуть бути досліджені і 

узагальнені відповідно до виокремлених рівнів впливу громадянського суспільства 

на утворення права, які: 

 функціонально здатні акумулювати в собі особливості поточного стану 

розвитку вітчизняного суспільства, що знаходиться на шляху своєї розбудови в 

напрямку надання йому властивостей громадянського в контексті його впливу на 

утворення права; 

 відображатимуть особливості (напрями) впливу громадянського 

суспільства на формування права; 

 характеризуватимуть специфіку формування права під впливом 

громадянського суспільства; 

 нададуть змогу узагальнити наукове розуміння функціонування 

громадянського суспільства в контексті його впливу на формування права. 

Виокремлення та характеристика рівнів впливу громадянського суспільства на 

утворення права відображатиме один з основних аспектів суб’єктної обумовленості 

правоутворення, що визначається взаємодією суб’єктів громадянського суспільства 

та впливає на особливості права, надаючи йому інституційних властивостей. 
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Складність і багатоаспектність громадянського суспільства та правоутворення 

дозволяє виокремити критерії узагальнення рівнів впливу громадянського 

суспільства на утворення права як умовної величини, що служить мірилом 

визначення кола осіб, характеру та змісту впливу громадянського суспільства на 

утворення права. 

І. В залежності від кола суб’єктів громадянського суспільства рівнями його 

впливу на утворення права є: 

1) безпосередній вплив на утворення права, що являє собою самостійний рівень 

впливу громадянського суспільства на правоутворення, який реалізується народом – 

тобто всіма громадянами держави всіх національностей шляхом реалізації 

безпосереднього волевиявлення народу, яке стосується прийняття, зміни або 

скасування норм права.  Конституційне закріплення народу єдиним джерелом влади 

в Україні [341] потребує належного механізму реалізації цього статусу. Ч. 1 та 2 

ст. 5 Конституції України закріплюють, що носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами [341].  

В юридичній доктрині вказаний статус народу України як єдиного джерела 

влади переважно пов’язується з наявністю ефективно функціонуючих інститутів 

прямої та представницької демократії, ключове місце в яких займає реалізація цього 

статусу народом в сфері утворення права. Питання ролі та змісту діяльності народу 

в сфері утворення права, а також особливості впливу народу на утворення права, 

досліджувались досить епізодично, переважно в контексті загальної проблематики 

утворення права, впливу суб’єктів на виникнення, становлення та розвиток права. У 

наукових роботах Ж. О. Дзейко [130], Т. В. Кашаніної [306], Н. М. Пархоменко 

[516], О. Ф. Скакун [643], О. І. Ющика [788] та інших питаннях участі народу в 

сфері утворення права, а також роль народу серед інших суб’єктів утворення права, 

як правило, розкривається з позиції загального розуміння референдної форми 

утворення права. Слід відзначити, що вузьке розуміння правотворчості, яке 
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сформувалося і панувало в радянській юридичній науці, обумовили появу певного 

вакууму наукової розробки проблематики впливу народу на утворення права. Проте, 

в сучасних умовах переосмислення сутності та змісту правотворчої діяльності, її 

розмежування із правоутворенням, акцентування уваги на феномені утворення 

права, що є значно ширшим та багатоаспектнішим, порівняно з категорією 

«правотворчість», питання ролі народу в процесі утворення права набуває своєї 

значимості як предмету наукового пізнання. Вказані питання потребують свого 

наукового аналізу з метою вироблення єдиної наукової позиції. Це підтверджується і 

поглядами вчених про те, що реформування правової системи України в руслі 

європейських інтеграційних процесів диктує нагальну потребу поглиблення 

досліджень загальнотеоретичних, практичних та прогностичних питань інститутів 

народовладдя.  

На прикладі референдної форми утворення права наголошується на тому, що 

особливої уваги потребують проблеми участі народу в утворенні права, впливу 

інституцій громадянського суспільства на поточні процеси формування права. 

Оскільки в основу безпосереднього впливу народу на утворення права покладено 

інститут референдуму, то референдна форма утворення права є залежною від 

об’єктивізації цього інституту в чинному референдному законодавстві України, що, 

у свою чергу, потребує перегляду та вдосконалення з метою приведення його у 

відповідність до норм Конституції України [629, с. 67]. Вплив народу на утворення 

права в Україні відбувається переважно за допомогою інституту референдуму, який 

надає можливість виявляти народну ініціативу, визначити суспільно обумовлені 

фактори, які визначають необхідність зміни правового регулювання, сформувати 

можливі моделі правового регулювання відносин, визначити коло правоутворюючих 

питань, які становитимуть предмет референдуму, провести референдум та підбити 

підсумки, які в подальшому визначатимуть утворення права. Відповідно до 

Конституції України народне волевиявлення здійснюється в тому числі і через 

референдум (ст. 69). Зазначене положення ст. 69 Конституції України було 

розтлумачене Конституційним Судом України, який у своєму Рішенні № 6-рп/2008 

від 16.04.2008 року [614] зазначає, що конституційне закріплення влади народу 
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зумовлює необхідність запровадження певних механізмів її реалізації і окремим 

елементом в такому механізмі є референдум, який виступає одним із способів 

реалізації влади шляхом голосування виборчого корпусу або його визначеної 

частини.  

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що за 

змістом статей 5, 72, 74 Конституції України народ як носій суверенітету і єдине 

джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення через референдум, може в 

порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України, приймати 

закони, вносити зміни до чинних законів, скасовувати їх (крім законів з питань 

податків, бюджету, амністії) [614]. Конституційний Суд України також прийшов до 

висновку про те, що народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, 

здійснюючи своє волевиявлення через всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою може в порядку, який має бути визначений Конституцією і законами 

України, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття 

яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України. В свою чергу 

положення ч. 2, 3 ст. 69 Конституції України слід розуміти так, що рішення 

всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів є остаточним і не потребує 

будь-якого затвердження, в тому числі Верховною Радою України [614]. 

Правоутворююче значення референдної правотворчості відзначає в своїх 

дослідженнях Т. О. Рябченко, яка вказує на її понятійне значення, наявність її ознак, 

зміст яких відображає саме правоутворюючі характеристики досліджуваного явища. 

Серед таких ознак вчена відзначає зв’язок референтної правотворчості із 

встановленням, зміною чи скасуванням правових норм; її здійснення безпосередньо 

народом шляхом всеукраїнського референдуму, що відображає суб’єктний характер 

утворення права, де самостійним суб’єктом виступає український народ та ін. [628, 

с. 69; 629, с. 22-23]; 

2) опосередкований вплив на утворення права, що являє собою самостійний 

рівень впливу громадянського суспільства на правоутворення, який реалізується 

ним через об’єднання громадян шляхом здійснення офіційного або неофіційного 
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тиску на суб’єктів творення права щодо прийняття, зміни або скасування норм 

права.  

В юридичній літературі склалось декілька підходів до структуризації 

громадянського суспільства. Зокрема, пропонується розглядати структуру 

громадянського суспільства як сукупність громадян, що об’єднані спільними 

інтересами [128, с. 72-73], як система самоврядних інститутів, що є незалежними від 

держави [85, с. 10], як коло учасників, що об’єднані спільною ціллю [105, с. 15-

16]519, с.; як компоненти інституційного плану та певний тип культури [333, с. 7] 

тощо. Водночас, переважна більшість вчених схиляються до того, що невід’ємним і 

основним суб’єктом громадянського суспільства є об’єднання громадян, які 

забезпечують реалізацію і захист прав і свобод громадян [519, с. 11-12], які визнані 

державою легітимними [381, с.7-8], об’єднують в собі більшість громадян певної 

держави [615, с. 4-6] тощо. Підтримуючи вказану думку, варто наголосити на тому, 

що саме опосередкований вплив громадянського суспільства на утворення права 

відбувається через об’єднання громадян, які здатні акумулювати потреби та 

інтереси громадян, їх узагальнити та впливати на процес утворення права в 

контексті реалізації, охорони чи захисту потреб та інтересів громадян, щодо яких 

вони утворили відповідне об’єднання. Центральне місце в системі об’єднань 

громадян займають громадські організації  та політичні партії, які відіграють роль 

суб’єкта, що опосередковує вплив громадянського суспільства на утворення права. 

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на 

свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я 

населення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 1 ст. 36) [341; 227] 

встановлено, що громадським об’єднанням є добровільні об’єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів (ч. 1 ст. 1).  Здійснення та захист прав і свобод, 
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задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних 

та інших інтересів включає в себе і відповідний вплив на утворення права, а саме: 

формування і акумулювання об’єктивної необхідності зміни правового 

регулювання, усвідомлення такої об’єктивної необхідності, підготовку відповідних 

пропозицій щодо зміни правового регулювання, вплив на правотворчий процес, на 

процес реалізації норм права, які стосуються діяльності громадського об’єднання, 

інтересів та потреб суб’єктів, що є його членами (учасниками). 

Положеннями чинного законодавства України допускається функціонування 

громадських об’єднань, яке пов’язане з утворенням права, зокрема шляхом:  

 звернення у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами 

(клопотаннями), скаргами (п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України); 

 одержання у порядку, визначеному законом, публічної інформації, яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації (п. 3 ч. 1 ст. 21 Закону України); 

 участі в порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань 

державного і суспільного життя (п. 4 ч. 1 ст. 21 Закону України); 

 участі в порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки 

рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 21 

Закону України) тощо [227].  

Діяльність громадських організацій в контексті реалізації ними свого 

призначення щодо забезпечення прав та інтересів членів (учасників) громадського 

об’єднання виявляється, в тому числі і в сфері утворення права. Цікавим в цьому 
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плані є діяльність профспілок в сфері утворення права. Слід відзначити високу 

активність роботи профспілкових організацій у Великій Британії, Швеції, Норвегії, 

Австрії, де вказані організації активно беруть участь у розробці законопроектів, їх 

поданні на розгляд суб’єктів законотворчості, є суб’єктами лобіювання 

правотворчих актів тощо.  

В Україні відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 року № 1045-XIV [257] професійними 

спілками (профспілками) є добровільні неприбуткові громадські організації, що 

об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання). Законодавчо повноваження профспілок в сфері 

утворення права закріплено опосередковано у ч. 1 ст. 19 вказаного Закону України, 

відповідно до змісту якої профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і 

захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в 

державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з 

роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян [257]. Представництво 

вказаних інтересів профспілки та їх об’єднання мають право здійснювати, в тому 

числі і в сфері утворення права. Як доводить практика діяльності Федерації 

професійних спілок України лише протягом 2016 року [526] вплив Федерації на 

утворення права полягав у наступному: 

 блокуванні розгляду і прийняття проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного 

управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок 

безробіття» [582]; 

 ініціації та лобіюванні прийняття ряду законодавчих актів, зміст яких 

стосується збільшення бюджетного фінансування субвенцій на освіту і науку, а 

також виплат на оплату праці державних службовців [209]; 

 ініціації прийняття ряду урядових правотворчих актів, що націлені на 

забезпечення соціального захисту працівників і членів їх сімей (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.10.2016 року № 780; Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2016 року № 803; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року 
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№ 744; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 865) [559, 560; 

562] тощо. 

Важливе місце в системі суб’єктів громадянського суспільства, що здійснюють 

опосередкований вплив на утворення права, займають політичні партії. Вони 

являють собою відповідно до ст. 2 Закону України «Про політичні партій в Україні» 

від 05.04.2001 року № 2365-III [253] зареєстровані згідно із законом добровільні 

об'єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку, що мають своєю метою сприяння формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах. 

Вказаний Закон України регламентує участь політичних партій в утворенні права 

опосередковано через категорію їх прав, реалізація яких може стосуватися і впливу 

на процес утворення права. Зокрема, реалізуючи право вільно провадити свою 

діяльність у межах, передбачених Конституцією України, вказаним Законом та 

іншими законами України, політичні партії можуть ініціювати правотворчі зміни 

чинного законодавства України, підтримувати або блокувати існуючі правотворчі 

ініціативи, реалізовувати програмні положення партії, що стосуються 

правотворчості тощо.  

Теж саме можливо сказати і про такі права політичних партій як: брати участь у 

виборах; використовувати  державні  засоби масової інформації; засновувати власні 

засоби масової інформації (ч. 1 ст. 12 Закону України). Окремо вказаним Законом 

України закріплено положення, згідно з яким політичним партіям гарантується 

свобода опозиційної діяльності, у тому числі: можливість викладати публічно і 

обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя; брати участь в 

обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень 

органів  влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової 

інформації в порядку, встановленому законом; вносити до органів державної влади 

України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для 

розгляду відповідними органами в установленому порядку (ч. 2 ст. 12) [253].  

Практика утворення права доводить, що участь політичних партій в цьому 

процесі є досить активною як в країнах Європи і у США, так і в Україні. Вітчизняні 
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політичні партії, представники яких сьогодні представлені у Верховній Раді 

України, реалізують свою діяльність, в тому числі і в сфері утворення права, 

шляхом реалізації положень програм партій. Сьогодні ця діяльність в України є 

досить хаотичною та непослідовною, водночас, практика парламентаризму 

розвинених держав доводить, що саме програмні положення партій є основою 

послідовного розвитку права, є недопустимим відхід або порушення програмних 

положень політичної партії в питаннях утворення права. На цю проблему ми ще 

будемо звертати увагу в подальшому в останньому розділі цієї роботи.  

ІІ. В залежності від сфери впливу громадянського суспільства на утворення 

права рівнями його впливу є: 

1) політичний рівень впливу громадянського суспільства на утворення права, 

який реалізується в політичній сфері життєдіяльності суспільства шляхом 

прийняття, зміни або скасування норм права, які націлені на впорядкування 

політичних відносин та досягнення політичного ефекту. Політична сфера 

життєдіяльності суспільства визначає особливості впливу громадянського 

суспільства на утворення права, включаючи в себе конкретний вид діяльності 

людини, наявність відповідних політичних інститутів, а також сформованих 

відносини між людьми, що виникли, змінюються та розвиваються з питань 

владарювання. Вказана особливість відображає комунікативно-інституційні аспекти 

впливу громадянського суспільства на утворення права, що зумовлені 

особливостями політичної сфери життєдіяльності соціуму, наявністю широкого кола 

політичних інститутів та взаємовідносин між ними. Змістом вказаного рівня впливу 

громадянського суспільства на утворення права є коло суспільних відносин, які 

обумовлюють об’єктивну необхідність ініціювання зміни правового регулювання 

політичних відносин, визначають процес утворення права, взаємодію між 

суб’єктами політичної системи.  

Вказаний рівень впливу громадянського суспільства на утворення права 

зумовлений наявністю політичної сфери взаємовідносин між суб’єктами соціуму, 

що потенційно потребує правового впливу та націлений на досягнення 

оптимального рівня взаємодії між владарюючими суб’єктами та підвладними. 
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Прикладами вказаного рівня впливу громадянського суспільства на утворення права 

є прийняття Верховною Радою України законодавчого акту щодо введення 

особливого порядку місцевого самоврядування та протидії проявам сепаратизму в 

окремих районах Донецької та Луганській областях України [248], де кризовий стан 

розвитку політичних відносин з питань владарювання на місцях (комунікативно-

правова основа) призвів до утворення права, що стосується введення особливого 

порядку місцевого самоврядування в окремих районах та його оформлення у вигляді 

відповідних форм виразу. В даному випадку вказаного Закону України, що 

відображає інституційну складову прояву права;  

2) економічний рівень впливу громадянського суспільства на утворення 

права, який реалізується в економічній сфері життєдіяльності суспільства шляхом 

прийняття, зміни або скасування норм права, що націлені на впорядкування 

економічних відносин та досягнення економічного ефекту. Економічна сфера 

життєдіяльності суспільства включає в себе різноманітні процеси матеріального 

виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, а також 

продуктивні сили і виробничі відносини суспільства, науково-технічний прогрес і 

технологічну революцію. Змістом економічного рівня впливу громадянського 

суспільства на утворення права є коло суспільних відносин, які обумовлюють 

об’єктивну необхідність ініціювання зміни правового регулювання економічних 

відносин, визначають процес утворення права, взаємодію між суб’єктами 

економічної системи суспільства.  

Вказаний рівень впливу громадянського суспільства на утворення права 

зумовлений наявністю економічної сфери взаємовідносин між суб’єктами соціуму, 

що потенційно потребує правового впливу на відносини між суб’єктами в цій сфері 

та досягнення оптимального рівня взаємодії між виробниками матеріальних 

ресурсів, суб’єктами, що їх розподіляють та споживають. Економічна сфера 

життєдіяльності суспільства визначає особливості впливу громадянського 

суспільства на утворення права, включаючи в себе конкретний вид діяльності 

людини, наявність відповідних економічних інститутів, а також сформованих 

відносини між людьми, що виникли з питань матеріальних ресурсів (їх виробництва, 
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розподілу та споживання). Вказана особливість відображає комунікативно-

інституційні аспекти економічного рівня впливу громадянського суспільства на 

утворення права, що зумовлені особливостями економічної сфери життєдіяльності 

соціуму, наявністю широкого кола економічних інститутів та взаємовідносин між 

ними. Прикладами вказаного рівня впливу громадянського суспільства на утворення 

права є прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних 

осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових 

послуг» від 15.11.2016 року № 1736-VIII [205], який був розроблений і прийнятий 

під тиском кола ошуканих вкладників Комерційного Банку «Михайлівський» та 

стосується  гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодування шкоди, завданої 

зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг; 

3) соціальний рівень впливу громадянського суспільства на утворення права, 

який реалізується в соціальній сфері життєдіяльності суспільства шляхом 

прийняття, зміни або скасування норм права, що націлені на впорядкування 

соціальних відносин та досягнення соціального ефекту. Соціальна сфера 

життєдіяльності суспільства включає в себе різноманітні соціальні спільності і 

зв’язки між ними щодо функціонування систем охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення, надання комунальних послуг, а також пов’язана з 

перерозподілом доходів держави на користь тих, хто потребує соціального захисту. 

Змістом соціального рівня впливу громадянського суспільства на утворення права є 

коло суспільних відносин, які обумовлюють об’єктивну необхідність ініціювання 

зміни правового регулювання соціальних відносин, визначають процес утворення 

права, взаємодію між суб’єктами соціальної сфери.  

Вказаний рівень впливу громадянського суспільства на утворення права 

зумовлений наявністю соціальної сфери взаємовідносин між суб’єктами соціуму, що 

потенційно потребує правового впливу на відносини між суб’єктами в цій сфері та 

досягнення оптимального рівня соціального забезпечення. Соціальна сфера 

життєдіяльності суспільства визначає особливості впливу громадянського 

суспільства на утворення права, включаючи в себе конкретний вид діяльності 



 304 

людини, наявність відповідних соціальних інститутів, а також сформованих 

відносини між людьми, що виникли з питань соціального захисту. Вказана 

особливість відображає комунікативно-інституційні аспекти соціального рівня 

впливу громадянського суспільства на утворення права, що зумовлені 

особливостями соціальної сфери життєдіяльності соціуму, наявністю широкого кола 

соціальних інститутів та взаємовідносин між ними. Прикладами вказаного рівня 

впливу громадянського суспільства на утворення права є прийняття законодавчих 

актів, які стосуються підтримки функціонування закладів охорони здоров’я [200], 

забезпечення реалізації права на освіту [218], соціального забезпечення громадян в 

частині оптимізації умов і порядку оплати комунальних послуг [258] тощо. 

В основу вказаної класифікації рівнів впливу громадянського суспільства на 

утворення права ми взяли найбільш поширені сфери життєдіяльності суспільства 

(політичну, економічну і соціальну), які традиційно виокремлюються в літературних 

джерелах [8; 294]. Водночас, багатоаспектність та багатопроявність життєдіяльності 

суспільства дозволяє виокремити і інші сфери такої життєдіяльності, зокрема 

релігійну, культурну, етичну тощо, що в свою чергу дозволяє вести мову про 

відповідні рівні впливу громадянського суспільства на утворення права. Тому, 

зазначений нами перелік рівнів впливу громадянського суспільства на утворення 

права відповідно до критерію сфери життєдіяльності суспільства не є вичерпним та 

може бути розширений. Однак, їх характеристика матиме однотипний характер, 

оскільки обумовлюватиметься закономірностями комунікативних зв’язків між 

суб’єктами соціуму та інституційними закономірностями прояву суспільних 

відносин відповідної сфери життєдіяльності суспільства у змісті права та наслідках 

його реалізації.  
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4.2 Держава як суб’єкт правоутворення: комунікативно-інституційний 

аналіз 

 

Центральне місце серед суб’єктів правоутворення займає держава як соціальне, 

політико-правове утворення, яке виникає та розвивається синхронно з правом, 

впливає на зародження, розвиток і вдосконалення права, її функціонування націлене 

на реалізацію в праві інтересів публічно-правового характеру. Держава є одним з 

найбільш принципових суб’єктів суспільних відносин, суб’єктів права та суб’єктів 

політичної системи суспільства, що відіграє важливу роль у формуванні права. Це 

обумовлюється її природою, сутністю та функціональним призначенням. В силу 

своєї природи держава є політико-правовим утворенням, що виникає під впливом 

системи соціальних факторів, забезпечує виконання завдань держави, в тому числі і 

шляхом створення, зміни або скасування правових норм, втілення в них публічних 

інтересів та забезпечення їх подальшої реалізації.  

Сутність держави відображає характер і зміст її впливу на формування права, 

забезпечуючи реалізацію класових, національних, загально соціальних, релігійних 

та/або інших інтересів. З точки зору функціонального призначення держави, її 

правоутворюючий характер виявляється в конкретних функціях держави, реалізація 

яких має відповідні форми, що включають в себе утворення права, визначення 

правом відповідних методів реалізації функцій держави, а також забезпечення 

подальшої реалізації правових норм. Функціонально держава наділена можливістю 

безпосередньо впливати на утворення права, в тому числі шляхом прийняття 

правових норм, їх зміни та скасування, забезпечувати реалізацію публічних 

інтересів, гарантувати поширеність права на суспільні відносини, його ефективність 

та дієвість.  

Відзначаючи принципову роль держави в утворенні права, вважаємо за 

доцільне виокремити задачі дослідження, які планується виконати в межах цього 

підрозділу дисертації. До таких завдань ми відносимо наступні: 

1) з’ясувати актуальність наукового пізнання та встановити наукознавчий 

потенціал закономірностей функціонування держави як суб’єкта правоуворення;  
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2) розкрити переваги комунікативно-інституційного підходу до пізнання 

закономірностей функціонування держави як суб’єкту правоутворення;  

3) провести аналіз та узагальнити стан наукової розробки особливостей 

функціонування держави як суб’єкта правоутворення; 

4) обґрунтувати наявність рівнів функціонування держави як суб’єкту 

правоутворення, виокремити критерії їх прояву, а також надати їх характеристику. 

У науковому аспекті закономірності функціонування держави як суб’єкта 

утворення права відзначаються широким спектром наукознавчих питань, оскільки 

держава не лише впливає, а досить часто визначає утворення права. Вказане 

підтверджує А. В. Мусатян, зазначаючи про те, що дослідження питань, пов’язаних 

з правоутворення в сучасних умовах, слід почати з проблеми суб’єктів 

правоутворення. При цьому сам процес правоутворення необхідно розглядати в 

нерозривному зв’язку з феноменом «держава», у функціях якої відображаються як 

інтереси публічної політичної влади (які найбільшою мірою збігаються з інтересами 

пануючого класу), так і загальносоціальні інтереси, тобто інтереси всього 

суспільства в цілому [470, с. 67]. Вчений звертає увагу на категорію «інтереси», які 

визначають правоутворення, впливають на діяльність суб’єктів правоутворення, що 

підтверджує її соціально обумовлений характер.  

Не даючи оцінку ідеям вченого щодо поєднання інтересів публічної політичної 

влади та загальносоціальних інтересів в діяльності держави як суб’єкта 

правоутворення, слід підтримати ідею щодо наукової витребуваності пізнання 

держави з точки зору її функціонування як суб’єкта утворення права. Вказане 

підтверджується в поглядах інших вчених, що наголошують не лише на 

актуальності наукової розробки питань держави як суб’єкта правоутворення, але і на 

пріоритетних напрямках такої наукової роботи, що передбачає доцільність 

встановлення і обґрунтування оптимального співвідношення саморегулювання 

суспільних процесів в економіці, політиці, інших сферах та місцем і ролі держави в 

процесі утворення права, змісту її діяльності в сфері творення права поряд з 

інститутами громадянського суспільства. Підкреслюється, що теоретично і 
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практично це надзвичайно складне завдання, проте воно має стратегічну вагу [459, 

с. 12].  

Вказана особливість найбільш реалізується в правотворчій сфері, оскільки 

визначає роль та цінність держави, а також характеризує державу, як суб’єкта, 

наділеного владними повноваженнями при наданні правової форми суспільним 

відносинам. М. С. Кельман і О. Г. Мурашин пов’язують доцільність наукового 

пізнання держави як суб’єкта творення права із значенням результатів наукового 

дослідження для забезпечення і поліпшення якості законів та інших нормативних 

актів. А це, в свою чергу, надає можливість зробити висновок про державу в цілому, 

ступінь її демократичності, цивілізованості, культурності. На переконання вчених, 

людське суспільство завжди потерпало через брак точних і довершених рішень, 

такої діяльності держави, в результаті якої створюються норми права, правила 

поведінки громадян та організацій [309, с. 79].  

Таким чином вченими актуалізується наукове дослідження держави як суб’єкта 

творення права, що має становити методологічну та практичну основу забезпечення 

і поліпшення якості та ефективності законодавчої бази. На нашу думку, тут слід 

говорити про подвійний зв’язок між державою як суб’єктом творення права та 

якістю законодавчої бази, поєднуючим «ланцюгом» між якими є процес утворення 

права.  

Підтримуючи вищезазначені погляди вчених, на нашу думку, актуальність 

наукового пізнання теоретико-правових аспектів функціонування держави як 

суб’єкта правоутворення пояснюється наступним. По-перше, доктринальною 

невизначеністю місця та функціонального призначення держави в системі суб’єктів, 

які визначають зміст права та впливають на його утворення. У сучасній юридичній 

науці сформувалось декілька діаметрально протилежних підходів до характеристики 

держави як суб’єкта утворення права, які характеризують діяльність держави або як 

суто творчу та/або реалізаційну (застосовну) по відношенню до права [523, с. 12-13; 

74, с. 490-491; 579, с. 556-557; 754, с. 218; 537, с. 183], або визначають державу, її 

функціонування як окремий фактор утворення права, де держава не має 

безпосереднього відношення до формування права, оскільки це є прерогативою 
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суспільства, а відіграє роль особливого фактору правоутворення, що акумулює 

публічні інтереси і впливає на формування об’єктивної необхідності зміни 

правового регулювання [478, с. 23-25; 467, с. 4-5].  

Аналізуючи фактори правоутворення, вченими аргументується і інша думка 

про те, що доцільно розмежовувати фактори, які обумовлюють появу права, та 

соціальні явища, які породжують право. Перші з них лише впливають на 

формування та виникнення права, а другі – детермінують появу права, виступаючи в 

якості імперативної умови його появи та розвитку. В якості такого соціального 

явища, що породжує право вченими називається держава [67, с. 4], яка визнається 

умовою, що породжує право, а суспільні відносини обумовлюють його зміст.  

Такі діаметрально протилежні позиції, а також і інші менш поширені підходи 

до характеристики ролі держави в утворенні права (як засобу санкціонування права 

[279, с. 130-131; 594, с. 54-56; 669, с. 61]; інструменту класового тиску на 

суспільство [781, с. 10-11; 315, с. 15]; суб’єкта реалізації монопольного права на 

творення права [759, с. 32-40; 411, с. 317] тощо) визначають необхідність не лише 

дослідження держави як суб’єкта утворення права, але і переосмислення її 

функціонального призначення в правоутворенні, характеру її функціонування, 

переваг і недоліків утворення права, що зумовлені існуючим станом розбудови 

соціуму, його потребами, характером взаємодії факторів правоутворення. 

Неоднозначність розуміння функціонального призначення держави в 

правоутворенні призводить до хибних висновків про особливості змісту діяльності 

держави та її впливу на утворення права, тенденції розвитку та шляхи 

удосконалення функціонування держави в контексті посилення соціальної 

обумовленості формування права, підвищення рівня його досконалості і 

ефективності.  

Таке розуміння держави як суб’єкта правоутворення зумовлює пошук 

обґрунтованої з наукової точки зору та доведеної з точки зору юридичної практики 

відповіді на питання про зміст впливу держави на утворення права, особливості 

співвідношення утворення держави та утворення права, характер права як 

результату впливу держави.  
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Посилює актуальність наукового дослідження держави як суб’єкта утворення 

права те, що практика функціонування держави відбувається переважно через 

офіційну діяльність уповноважених державою суб’єктів, котрі забезпечують 

творення і реалізацію права в його юридико-позитивіському розумінні. Водночас, 

держава і опосередковано впливає на утворення права в силу взаємодії з іншими 

суб’єктами права, визначаючи і акумулюючи коло інтересів, потреб, які формують 

об’єктивну необхідність зміни правового регулювання суспільних відносин. Тим 

самим визначаючи утворення права в його соціолого-правовому розумінні. 

Неоднозначність розуміння права, правоутворення, про що ми зазначали в першому 

розділі дисертаційної роботи, обумовлюють плюралістичний характер наукового 

пізнання держави як суб’єкта правоутворення, яка розглядається як з точки зору 

офіційної діяльності щодо творення та реалізації права, так і з точки зору її впливу 

на формування об’єктивної необхідності зміни правового регулювання в межах 

неофіційного етапу правоутворення.  

По-друге, сучасний стан наукової розробки ролі та значення діяльності держави 

крізь призму правоутворення визначається епізодичністю  наукового дослідження 

питань держави як суб’єкта правоутворення, неоднозначністю висновків про роль 

держави в системі суб’єктів правоутворення та їх взаємодії між собою. Відсутність 

комплексних наукових досліджень проблем функціонування держави як суб’єкта 

правоутворення зумовило появу певного наукового «вакууму» в пізнанні держави як 

елемента кола суб’єктів правоутворення.  

В цьому аспекті варто погодитись із думкою Р. В. Шагієва та А. П. Севрюкова, 

що сучасна юридична наука пов’язує спеціальну, цілеспрямовану діяльність 

державних органів по вираженню суспільної потреби з явищем правотворчості, яка 

має місце на завершальній стадії правоутворення. Її змістом є діяльність вказаних 

суб’єктів щодо конструювання результатів правоутворення у формальні приписи 

загального характеру, а її результатом є втілення відповідних інтересів (публічних, 

державницьких. – Прим авт.) в загальнообов’язкових правилах-веліннях. Водночас, 

вченими зазначається про те, що сучасний розвиток держави потребує від неї 

усвідомлення в процесі правоутворення закономірностей суспільного розвитку та 
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через інститут правотворчості надання їм найвищої ступені своєї реалізації [6, 

с. 298-299]. Зміст такої діяльності держави потребує переосмислення з огляду на 

існуючі закономірності розвитку суспільства та трансформації ролі держави в 

сучасних умовах.  

Особливості сучасного етапу розвитку держави, специфіка розбудови правової 

системи України зумовлюють доцільність ґрунтованого переосмислення ролі 

держави як суб’єкта правоутворення шляхом: 

 визначення реального функціонального потенціалу держави в утворенні 

права, характеристики рівнів і змісту впливу держави на формування права; 

 аналізу ролі держави як суб’єкта правоутворення з огляду на її змінний 

характер, розвиток під впливом чинників трансформаційного характеру, 

переосмислення ролі сучасної держави як суб’єкта, так і як об’єкта реформування; 

 акцентування уваги на перевагах широкого підходу до характеристики 

держави як суб’єкта утворення права, який розкриває її не лише з точки зору засобу 

закріплення і реалізації публічних інтересів, але і з точки зору засобу виявлення, 

регламентації та реалізації соціальних інтересів, обмеження свавілля держави, 

регламентування її діяльності, забезпечення соціального компромісу, сприяння 

соціальному розвитку, розбудови правової держави та громадянського суспільства 

тощо;  

 критичного аналізу та подолання монополії панівної ідеології радянської 

держави, яка спричинила свій вплив на наукові дослідження, здійснені радянською 

юридичною наукою. Це пояснюється тим, що радянська юридична наука переважно 

ототожнювала творення та утворення права, визнавала пріоритет держави у 

творенні права, наявність монопольного права держави на творення права та його 

реалізацію. Тому витребуваним є переосмислення наукових ідеї радянської 

юридичної науки з огляду на сучасні процеси плюралізації наукового пізнання, 

тяжіння до розуміння правоутворення як багатоаспектної категорії, самостійним 

аспектом якої є суб’єкти правоутворення, до складу яких належить держава; 
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 аналізу особливостей сучасного функціонального призначення держави 

крізь призму процесів вдосконалення утворення права, забезпечення належної 

формалізації та реалізації права; 

 визначення аспектів взаємозалежності державоутворення та 

правоутворення як взаємопов’язаних категорій; 

 з’ясування науково-дослідного потенціалу закономірностей 

функціонування держави як суб’єкта утворення права. 

По-третє, актуальність та наукова доцільність дослідження держави як суб’єкта 

правоутворення зумовлена практичними особливостями існування та 

функціонування держави. Утворення права неможливе без держави, саме держава є 

тим ключовим суб’єктом, що здійснює вплив на формування змісту права, визначає 

зміст факторів правоутворення, забезпечує формальне закріплення права та 

результативність його реалізації.  

Практика функціонування держави потребує наукового переосмислення її 

практичного впливу на утворення права, взаємодії з іншими суб’єктами 

правоутворення, визначення ролі держави в практиці творення та реалізації права. А 

результат такого пізнання держави як суб’єкта правоутворення має стати основою 

для подальшого розвитку наукових досліджень проблем функціонування держави та 

удосконалення процесу утворення права. 

По-четверте, наукове дослідження держави як суб’єкта правоутворення, 

насамперед, потребує виокремлення методологічного підходу, що забезпечить 

можливість всесторонньо, достовірно та об’єктивно дослідити питання, що 

стосуються тематики цього підрозділу дисертації. Переваги комунікативно-

інституційного підходу до пізнання теоретико-правових аспектів правоутворення ми 

розкрили в попередніх частинах дисертації, водночас, проблематика держави як 

суб’єкта правоутворення визначає доцільність конкретизації переваг відповідного 

методологічного підходу до її пізнання. Комунікативно-інституційний підхід 

функціонально можливо застосувати не лише до пізнання предмету дисертаційного 

дослідження, але і використати для вивчення окремих його аспектів, в тому числі і 

суб’єктного аспекту, де центральне місце займає держава. Враховуючи виокремлені 
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нами загальні переваги комунікативно-інституційного методологічного підходу до 

пізнання теоретико-правових аспектів правоутворення, вважаємо за доцільне 

вказати на те, що його застосування для пізнання закономірностей функціонування 

держави як суб’єкта правоутворення матиме конкретизуючий характер, націлений 

на з’ясування закономірностей вказаного аспекту предмету дисертаційної роботи. 

Переваги комунікативно-інституційного методологічного підходу дослідження 

закономірностей функціонування держави як суб’єкта правоутворення виявляються 

в наступному. По-перше, держава як суб’єкт правоутворення являє собою політико-

правову організацію суспільства, тобто засновується на суспільних відносинах, які 

зумовили виникнення держави, визначають її розвиток та характеризують 

функціонування держави, в тому числі і щодо утворення права. Такий 

комунікативний характер виникнення, розвитку і функціонування держави 

обумовлює її вплив на утворення права, визначає зміст факторів, які сформовані 

життєдіяльністю держави, характеризує особливості формалізації права, його 

подальшу реалізацію, де держава виступає суб’єктом, який забезпечує дієвість та 

реальність права.  

Окрім того, функціонування держави виявляється у відповідних відносинах, що 

виникають як в середині держави між суб’єктами державної влади, так і поза її 

межами за участю недержавних суб’єктів. Такі відносини відображають 

комунікативний характер її діяльності, забезпечуючи досягнення певного 

результату. Вказаним результатом може бути право, яке створюється, змінюється 

або скасовується від імені держави і, як результат, виникає самостійне явище – 

право, що має характер автентичної інституції, наділеної властивостями права. 

Отже, наявним є взаємозв’язок діяльності держави, змістом якої є коло суспільних 

відносин, та результату, що породжений цією діяльністю та являє собою самостійне 

явище – право. Таким чином пізнання закономірностей функціонування держави як 

суб’єкта правоутворення потребує врахування, а також подальшого поєднання і 

розмежування: 
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 змісту цієї діяльності – тобто кола суспільних відносин, що формують 

об’єктивну необхідність зміни правового регулювання, визначають зміст та 

результат утворення права; 

 результату цієї діяльності, що виявляється у формі самостійної інституції, 

наділеної властивостями права. 

Саме комунікативно-інституційний підхід в цьому плані здатен розкрити 

комунікативно-правові аспекти змісту та результату функціонування держави як 

суб’єкта правоутворення, що має інституційно-правовий характер прояву. 

По-друге, держава – це складний різноаспектний і різнорівневий інститут, що 

обумовлює неоднозначність її розуміння як соціально-політичного явища, 

особливого суб’єкта, що функціонує в тому числі і в сфері правоутворення. Вказане 

обумовлює доцільність виокремлення такого методологічного підходу, який 

врахував би загальноприйняті підходи до характеристики держави як самостійного 

явища, яке здатне забезпечити організацію суспільства на основі регламентації 

суспільних відносин, організації поведінки суб’єктів, наділеного властивостями, 

котрі визначають його роль і призначення в життєдіяльності соціуму. Застосування 

комунікативно-інституційного підходу до пізнання держави як суб’єкта 

правоутворення дозволяє: 

 уніфікувати розуміння держави як самостійного явища, що вживатиметься 

як домінуюче при характеристиці його як суб’єкта правоутворення; 

 розкрити особливості держави з точки зору місця та ролі в системі явищ 

реальності; 

 визначити внутрішню будову держави, що забезпечує цілісність і єдність її 

функціонування; 

 охарактеризувати призначення держави в різноманітних сферах 

життєдіяльності, в тому числі і в сфері утворення права. 

По-третє, держава як суб’єкт утворення права має багаторівневий характер 

функціонування, яке може бути розкрите в площині формування національного та 

міжнародного права. Поділ напрямів функціонування держави на сфери утворення 

національного та міжнародного права засвідчує біполярний характер 



 314 

функціонування держави, що впливає, з одного боку, на формування норм 

національного права, тим самим забезпечуючи впорядкування відносин, які 

територіально обмежені кордонами держави, а з іншого боку, держава як суб’єкт 

міжнародного права та міжнародних відносин в межах реалізації власних зовнішніх 

функцій здійснює вплив на формування норм міжнародного права.  

Особливо це виявляється у взаємодії декількох або певної групи держав щодо 

утворення норм міжнародного права, їх зміни або скасування. Водночас, держава 

виступає тим суб’єктом правоутворення, що забезпечує акумулювання та аналіз 

змісту об’єктивної необхідності зміни правового регулювання як на національному, 

так і на міжнародному рівнях, що в подальшому відображається в узгодженні 

національного та міжнародного творення права, тим самим забезпечуючи 

узгоджений стан правового регулювання суспільних відносин національного та 

міжнародного рівнів.  

Комунікативно-інституційний методологічний підхід до пізнання 

закономірностей функціонування держави як суб’єкта правоутворення потенційно 

здатен розкрити: 

 роль держави в утворенні національного та міжнародного права, 

особливості надання їм певної форми виразу, що зумовлені статусом держави як 

інституційного утворення та реалізується у змісті норм права національного та 

міжнародного статусу, утворення яких засноване на суспільних відносинах 

національного та міжнародного характеру; 

 особливості виникнення і розвитку, акумулювання та впливу 

правоутворюючих факторів національного та міжнародного характеру на діяльність 

держави як суб’єкта правоутворення; 

 характер комунікативно-правової взаємодії суб’єктів державної влади, 

представників держави в міжнародних відносинах, які забезпечують утворення норм 

права національного та міжнародного характеру. 

По-четверте, оскільки держава як суб’єкт утворення права має багаторівневий 

характер функціонування, воно може бути розкрите також і в площині формування 

загальнодержавного та регіонального права. Аналізуючи наукознавчий потенціал 
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вивчення держави як суб’єкта утворення права загальнодержавного та регіонального 

рівнів, комунікативно-інституційний підхід сприятиме характеристиці взаємодії 

суб’єктів державної влади загальнодержавного та регіонального статусу, а також 

з’ясуванню особливостей норм права загальнодержавного та регіонального рівнів, 

встановлення змісту їх співвідношення як інституційних утворень. 

По-п’яте, держава за своєю природою і сутністю є джерелом, носієм та засобом 

втілення публічних інтересів, в тому числі і шляхом утворення права. Тому 

комунікативно-інституційний методологічний підхід функціонально допоможе 

встановити характеристику публічних інтересів, що впливають на визначення змісту 

факторів правоутворення, а також розкрити закономірності їх виникнення, розвитку, 

закріплення за допомогою права та реалізації шляхом відповідного функціонування 

держави. 

Наукове пізнання закономірностей функціонування держави як суб’єкта 

правоутворення потребує з’ясування стану наукової розробки вказаних 

закономірностей, результати якого складуть методологічну основу продовження 

наукового дослідження, переосмислення існуючих наукових підходів, їх 

узагальнення та розвитку.  

Насамперед слід зазначити, що наявність суб’єктів правоутворення вченими 

характеризується досить неоднозначно, що обумовлено: а) акцентуванням уваги на 

стихійності утворення права. Ознаки офіційності та суб’єктності притаманні не 

стільки процесу утворення права, скільки процесу його творення, що вже набуває 

офіційного суб’єктно обумовленого характеру; б) доктринальною невизначеністю 

функціонального призначення суб’єктів права в утворенні права, переважною 

характеристикою суб’єктів права в більшій мірі як носіїв вже існуючих 

(закріплених) прав і обов’язків, а не як суб’єктів, які не лише впливають на 

утворення права, але і безпосередньо визначають його зміст, що обумовило 

виникнення певного вакууму у характеристиці суб’єктів правоутворення, в тому 

числі і в пізнанні держави як ключового суб’єкту правоутворення. Водночас, 

феномен держави в юридичній літературі отримав досить широке, багатоаспектне та 

різнорівневе розуміння, що пов’язується з її характеристиками як суб’єкта права, 
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суб’єкта правореалізації, суб’єкта політичної системи, суб’єкта міжнародних 

відносин тощо. Поряд з цим держава виступає і суб’єктом, без якого неможливе 

утворення права, неможливе його гарантування, реалізація та захист.  

У попередньому розділі дисертації ми звертали увагу на те, що за своєю 

сутністю правоутворення характеризується як особливий перехід (зв’язок) від 

фактичних суспільних відносин до офіційного закріплення в нормах права та 

подальшої реалізації тих положень, які регламентуватимуть ці відносини в контексті 

їх заохочення, збереження, стимулювання, припинення, недопущення в 

подальшому, зміни їх змісту тощо.  

В юридичній літературі зміст цього процесу пов’язується з офіційним 

загальним визнанням державою суб’єктивних прав, їх закріпленням в нормах 

законодавства. Тим самим їм надається загальний характер, шляхом прийняття, 

зміни або скасування нормативно-правових актів [608, с. 49-50]. Водночас, слід 

зазначити, що незалежно від того, чи іде мова про офіційний етап утворення права, 

тобто про раціональну, планомірну послідовну діяльність з творення правових норм, 

чи про неофіційний етап, де право формується спонтанно і складає основу 

подальшого його офіційного творення, маємо звернути увагу на те, що в обох 

випадках ці етапи мають не лише соціально обумовлений характер, але і 

супроводжуються державно-владною діяльністю уповноважених суб’єктів, що 

визначає особливості та зміст впливу держави на процес неофіційного і офіційного 

утворення права.  

В цьому аспекті справедливою є думка Р. Ященка про те, що офіційний і 

неофіційний етапи утворення права виявляються детермінованими специфікою тих 

загальносуспільних процесів і тієї загальносуспільної ситуації, що склалась в тій чи 

іншій країні, а також функціонуванням держави, яка акумулює, закріплює і реалізує 

об’єктивну необхідність в праві, що породжена специфікою загальносуспільних 

процесів і загальносуспільною ситуацією [796, с. 25-26]. Отже, і пізнання утворення 

права має бути поєднане із вивченням його соціальної обумовленості та 

функціонуванням держави, оскільки «методологічні настанови, які прагнуть 

абстрагувати правотворчість від процесів суспільного і державного розвитку є 
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хибними, оскільки правотворча діяльність є одним із різновидів державної і 

суспільної діяльності, яка реалізується як одна з необхідних і невід'ємних складових 

розвитку та функціонуванні держави та суспільства» [129, с. 344-347]. Таким чином 

і пізнання правоутворення має здійснюватися крізь призму функціонування соціуму 

і держави, без яких не може відбуватись утворення права, зміни в яких 

обумовлюють і зміни у процесі утворення права, набуваючи, на переконання 

вчених, специфічних властивостей [796, с. 29-30]. 

Як ми вже зазначали, в юридичній літературі розуміння держави як суб’єкта 

правоутворення є неоднозначним. Держава в контексті правоутворення 

визначається крізь призму різних аспектів, починаючи від визнання абсолютної 

домінуючої, навіть монопольної ролі держави в процесі утворення права, до 

характеристики держави, її діяльності в якості окремого рівностатусного суб’єкта 

правоутворення або самостійного фактору формування права.  

Виключно з державною діяльністю пов’язує розуміння правотворчості 

В. С. Ковальський та І. П. Козінцев, розуміючи під нею особливу форму діяльності 

держави формування і затвердження тих правових норм, що відповідають 

сучасному рівню суспільних відносин і сприяють їхньому прогресивному 

розвиткові; шляхом правотворчості створюються також норми, що стимулюють 

виникнення і розвиток сучасних правовідносин [322, с. 19]. Саме державницький 

характер правотворчості, на переконання вчених, зумовлює доцільність 

розмежування правотворчості у власному розумінні слова та більш широке і 

багатоаспектне поняття — правоутворення (формування права). Надаючи 

визначення поняттю «правоутворення» (формування права), вчені так само 

пов’язують це визначення із державою, яка реалізує процес формування державної 

волі та її вираз у законі. А вже правотворчість визначається як діяльність 

компетентних органів і організацій, яка головним чином спрямована на створення і 

прийняття нормативно-правових актів. Правотворчість є основним, вирішальним 

етапом формування права, його логічним завершенням [322, с. 19]. Отже, вченими 

звертається увага на ключову властивість правоутворення – її державність, що надає 

можливість визначити зазначене явище як процес формування державної волі, а 
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правотворчість – як діяльність компетентних державних суб’єктів щодо створення і 

прийняття нормативно-правових актів. Таким чином ні правоутворення, ні 

правотворчість не можливі без держави, оскільки держава забезпечує вияв 

об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, ініціює творення права, 

формує правотворчу волю, і забезпечує участь у творенні права інших умовно 

кажучи «недержавних» суб’єктів, в подальшому забезпечує реалізацію права тощо. 

Аксіоматичним є положення про те, що держава функціонує через систему 

органів державної влади, в тому числі і в сфері утворення права. Тому в юридичній 

науці досить широко представлені погляди вчених, в яких правоутворення 

розкривається крізь призму функціонування органів держави, які діють в сфері 

утворення права від імені держави.  

Так, на переконання А. В. Мусатяна, держава реалізує свій статус суб’єкта 

правоутворення через діяльність державних органів. Така діяльність може носити як 

офіційний характер та форму правотворчості, так і неофіційний, змістом якого є 

виявлення об’єктивної потреби у зміні правового регулювання, узгодження змісту 

бажаних правотворчих наслідків, вироблення проекту правотворчого рішення тощо. 

Продовжуючи зазначену думку вчений приходить до висновку, що природою 

утворення права є державна влада та можливість її здійснення на 

загальнодержавному та регіональному рівнях через систему утворених постійно 

діючих правотворчих органів.  

Ці органи сформовані демократичним чином та перебувають під контролем 

населення, виступаючи найважливішими каналами здійснення народовладдя в 

державі [470, с. 87-88]. Так само творення права вченими пов’язується з основною 

роллю законодавчих і центральних виконавчих органів держави, результатом 

діяльності яких є в тому числі визначення змісту і надання необхідної форми 

правовим положенням [67, с. 4-5]; здатністю правотворчих органів держави 

узагальнити різноманітні соціальні фактори формування правових норм, створити 

або визнати, а також закріпити норми позитивного права [664, с. 48]; реалізувати 

монопольне право держави на утворення права [579, с. 309-310] тощо. 
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В юридичній літературі досить поширеним є підхід, згідно з яким 

правоутворення є суб’єктно зумовленим явищем, втім не залежить виключно від 

одного конкретного суб’єкта. На утворення права впливає досить широке коло 

суб’єктів, які пропонується структурувати за процесуальною ознакою. 

Обґрунтовується думка про те, що домінуючим суб’єктом неофіційного етапу 

правоутворення виступає громадянське суспільство. Така думка притаманна 

переважно тим вченим, які розглядають правотворчість в широкому розумінні, що 

охоплює собою в тому числі функціонування суб’єктів громадянського суспільства. 

Ці суб’єкти у своїй взаємодії визначають формування об’єктивної необхідності 

зміни правового регулювання суспільних відносин, націленість та характер такого 

регулювання [477, с. 7].  

Офіційний етап правоутворення характеризується домінуванням держави в 

утворенні права, в особі суб’єктів правотворчості, які наділені повноваженнями від 

імені держави надавати правовим нормам відповідної форми, їх приймати, а також 

надавати їм статус та юридичну силу [413, с. 160-161]. Водночас, прибічники 

вузького розуміння правотворчості [759, с. 40; 572, с. 36] заперечують ідею 

виокремлення суб’єктів правоутворення в цілому, мотивуючи це тим, що недоцільно 

організаційно-правову форму діяльності держави щодо творення права пов’язувати 

з статусом держави як суб’єкта правоутворення. Тим більше, якщо вести мову про 

наявність неофіційного етапу правоутворення, наукового необґрунтованим є 

визнання діяльності суб’єктів як офіційної, надання їм статусу, відповідно, визнання 

наявності суб’єктів правоутворення. 

Д. А. Керімов у своїх дослідженнях приходить до висновку, що процес 

правоутворення включає в себе комплексну, конструктивну співпрацю всіх органів 

державної влади та місцевого самоврядування за сферою правового регулювання, а 

також інших зацікавлених осіб, що полягає у проведенні спільних нарад, 

консультацій, обговорень з метою досягнення оптимального змісту та структури 

нормативно-правового акту та врахування інтересів всіх цих суб’єктів [310, с. 38]. 

Таким чином, вчений передбачає участь у правотворчій діяльності досить широкого 

кола суб’єктів, характеризуючи їх як зацікавлених, проте перше місце віддає саме 
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органам державної влади відповідної сфери правового регулювання, які, як відомо, 

реалізують функції держави і забезпечують реалізацію її інтересів. Поза увагою 

вченого залишається питання формування об’єктивної потреби у зміні правового 

регулювання, що відбувається на неофіційному етапі правоутворення. 

Характеристика держави вченим здійснюється суто в межах змісту правотворчості, 

який складає діяльність органів держави і місцевого самоврядування та інших 

зацікавлених осіб. Так само невизначеним залишається і сфера реалізації функції 

держави в правотворчості, нез’ясованою є роль суб’єктів міжнародної, місцевої та 

локальної правотворчості.  

В юридичній науці досить поширеним є аналіз ролі і змісту діяльності держави 

в межах саме правотворчості, а не правоутворення. Такий підхід зумовлений 

аксіоматичністю характеристики держави як суб’єкта публічного, який здійснює 

свою діяльність в офіційному порядку. Отже, і правотворчість як офіційний етап 

правоутворення найбільш змістовно та наглядно відображає функціонування 

держави, яке стосується творення права.  

В результаті держава розглядається як суб’єкт, що використовує правотворчість 

з метою закріплення моделей правового регулювання [670, с. 50], окрім того 

забезпечує суб’єктам свободу вибору варіанту такого регулювання [478, с. 81], тобто 

гарантує реалізацію цих правових норм. Таким чином держава розглядається з точки 

зору її державно-владної діяльності, де в межах правотворчості держава реалізує 

власне функціональне призначення, використовуючи право в якості інструменту 

державно-владного впливу. Продовжуючи зазначену думку, окремі вчені додають 

до розуміння особливостей держави як суб’єкта правотворчості такий аспект як 

процес втілення державного волевиявлення [785, с. 822]. Варто погодитись з тим, 

що держава реалізує свій статус як суб’єкта правотворчості в процесуальному 

порядку, забезпечуючи послідовність своєї діяльності в наданні нормам права 

формального виразу і, звісно, цей процес відбувається відповідно до волевиявлення 

уповноважених державою суб’єктів. Окрім того, характеризуючи роль держави в 

правотворчості вчені наголошують на її посередницькому характері. Держава 

фактично здійснює наукове пізнання об’єктивної дійсності, існуючої системи 
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суспільних відносин, в результаті чого виступає посередником між об’єктивною 

дійсністю, існуючою системою суспільних відносин та правом, яке утворене в 

результаті їх усвідомлення, осмислення та виразу права у вигляді конкретної форми 

[472, с. 13]. Також висловлюється думка і щодо активної участі держави разом із 

іншими суб’єктами творення права у формуванні правових норм [623, с. 7].  Така 

участь має конкурентний характер, в результаті такої конкуренції формується право, 

яке закріплює приватні або публічні інтереси. Окремо можливо звернути увагу і на 

розуміння правотворчості як виключного напряму діяльності держави, що 

пов’язаний із офіційним закріпленням норм права [786, с. 51]. 

Розглядаючи принципи правотворчості, вченими також було зроблено спробу 

охарактеризувати роль держави у правотворчому процесі. Зокрема А. С. Піголкін 

звертає увагу на те, що правотворчість сучасних цивілізованих держав здійснюється 

на базі наступних семи принципів, а саме: демократизму, законності, гуманізму, 

наукового характеру, професіоналізму, ретельності підготовки проектів нормативно-

правових актів, технічної досконалості актів. Ці принципи є невід’ємною частиною 

будь-якої правотворчої діяльності, які виступають стратегічною основою її 

здійснення. Реалізовані ці принципи можуть бути лише в межах державно-владної 

діяльності, що виключає можливість визнання інших суб’єктів, окрім держави в 

якості суб’єктів правотворчості.  

Тим самим професор пов’язує принципи правотворчості з діяльністю держави у 

цій сфері, проте не наголошує на принципах правотворчості, що здійснюється 

іншими її суб’єктами. В аспекті розуміння функціонального призначення держави 

вченими наголошується також і на одному з напрямків функціонування держави – 

правотворчій функції. Зокрема зазначається, що центральне місце в системі функцій 

держави займає законодавча (правотворча) функція [523, с. 16-17]. О. І. Ющик 

окремо виділяє законодавчу функцію держави, стверджуючи про визначальну роль 

держави у здійсненні правотворення, що охоплюється відповідною функцією 

держави [789, с. 67]. 

Вказаний аналіз поглядів вчених можливо було б продовжувати, водночас він 

свідчить про неоднозначність розуміння держави як суб’єкта утворення права, 
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невизначеність її ролі і значення в утворенні права. Така неоднозначність, на нашу 

думку, спричинена невизначеністю методологічного підходу, обраного для пізнання 

правоутворення з точки зору його суб’єктної обумовленості та держави, яка є 

невід’ємним і ключовим суб’єктом утворення права. З огляду на зазначене також 

можна підсумувати, що наукове розуміння держави як суб’єкта правоутворення має 

неоднозначний характер, що зумовлено дискусією в розумінні самого явища – 

правоутворення, його властивостей, які закладаються вченими в основу розуміння 

зазначеного поняття, в тому числі і такої його властивості як суб’єктність. Держава 

крізь призму пізнання правоутворення розкривається в контексті: 

 інтелектуального аспекту утворення права, що забезпечується державою 

через діяльність її органів, яка пов’язана із аналітичною роботою державних 

службовців щодо усвідомлення об’єктивної необхідності зміни правового 

регулювання, вироблення моделей поведінки та їх закріплення шляхом 

формулювання змісту правових норм; 

 вольового аспекту утворення права, при якому держава відіграє роль 

детермінуючої сили щодо виникнення і розвитку факторів правоутворення, 

визнання доцільності їх пізнання та усвідомлення, вироблення моделей поведінки 

суб’єктів, що становитиме основу їх закріплення у змісті норм права, створення 

проектів правотворчих актів, їх обговорення, прийняття, введення в дію та 

забезпечення реалізації їх положень тощо. В цьому аспекті держава виступає 

універсальним суб’єктом, що є джерелом державно-владних повноважень, 

потенційно здатних до детермінації творення права, впливу на зміст та результат 

такого творення, а також на його подальшу реалізацію; 

 публічного аспекту, де держава виступає суб’єктом, що формує 

колодержавно-владних інтересів, які відображають природу, сутність та 

функціональне призначення держави, націлені на забезпечення реалізації її 

інтересів, які потребують свого закріплення за допомогою права шляхом діяльності 

держави. Відповідно, держава розкривається крізь призму джерела публічних 

інтересів, які формують потребу в їх правовому закріпленні та реалізації, засобу 

вияву цих потреб та їх втілення у зміст правових норм, а також засобу реалізації 
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публічних інтересів, що закріплені у змісті правових норм. Такий підхід фактично 

визнає пріоритет публічних інтересів у порівнянні з приватними, які знаходять своє 

втілення у змісті норм права; 

 інструментального аспекту, відповідно до якого держава виступає 

особливим інструментом утворення права, забезпечуючи формування об’єктивної 

необхідності зміни правового регулювання, її вияву, осмислення та виразу в змісті 

правових норм, їх подальшої реалізації. Держава як суб’єкт правоутворення, володіє 

монопольним правом створювати право, його змінювати та скасовувати, яке 

фактично реалізується шляхом діяльності держави щодо формування права; 

 процесуального аспекту, згідно з яким держава виступає ключовим 

суб’єктом правоутворення, яка забезпечує утворення права в межах неофіційного 

етапу правоутворення змістом чого є поточна діяльність держави та інших суб’єктів 

права, яка породжує об’єктивну необхідність зміни правового регулювання, її 

виявлення та усвідомлення. Водночас, в межах офіційного етапу правоутворення 

держава набуває офіційного статусу – статусу суб’єкта правотворчості, в межах 

якого через суб’єктів державної влади, які функціонують від імені держави, 

здійснює творення права, забезпечує його вираз у правотворчих актах, а також 

реалізацію створеного нею права, в межах закріплених нею в праві форм реалізації, 

процесу реалізації тощо. Таким чином, наявним є органічне поєднання діяльності 

держави в межах офіційного та неофіційного етапів правоутворення, де держава 

виконує роль зв’язуючого ланцюга між ними, здійснюючи свою діяльність в 

поточному порядку, що безпосередньо не пов’язана з утворення права, водночас її 

результати опосередковано виявляють та формують об’єктивну необхідність зміни 

правового регулювання, а також здійснюючи професійну діяльність в сфері 

творення та реалізації права, яка має професійний, державно владний, предметний 

характер; 

 соціального аспекту, де держава як соціально обумовлене явище виступає в 

ролі соціального фактору правоутворення, забезпечуючи вплив на утворення права 

на рівних засадах з іншими соціальними факторами правоутворення, впливаючи на 

свідомість фізичних осіб, які здійснюють інтелектуальну діяльність, пов’язану з 
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творенням права і його реалізацією, визначаючи розвиток права в цілому в 

залежності від особливостей розвитку суспільних відносин; 

 функціонального аспекту, за якого утворення права визнається в якості 

самостійної функції держави, особливо що стосується творення права, яка виступає 

самостійним напрямом державно-владної діяльності, забезпечуючи цілісність 

функціонування держави, відображаючи її роль у формуванні правової сфери 

життєдіяльності соціуму;  

 комунікативного аспекту, відповідно до якого держава виступає суб’єктом, 

що виявляє і акумулює зміст і результат взаємовідносин між суб’єктами соціуму, 

критично аналізує їх на предмет прогалин правового регулювання, доцільності 

зміни правового регулювання суспільних відносин, результатом чого стає 

обґрунтоване рішення щодо творення права. Саме творення права, що здійснюється 

державою, включає в себе вироблення моделей поведінки суб’єктів соціуму, які є 

бажаними, доцільними або необхідними, де держава виступає засобом визначення 

критеріїв такої поведінки, встановлення правових дозволів, обов’язків, зобов’язань 

тощо; 

 інституційного аспекту, відповідно до якого держава визнається суб’єктом 

правоутворення, діяльність якої реалізується уповноваженими органами держави, 

що функціонують від імені держави у чітко визначеному процесуальному порядку, 

результатом чого є утворення правових норм як самостійної інституції в системі 

права; 

 полісуб’єктного аспекту, що характеризує державу як єдиний можливий 

суб’єкт, який виявляє та акумулює правотворчі інтереси різноманітних суб’єктів 

права, аналізує їх та визначає доцільність зміни їх правового регулювання, здійснює 

втілення власного волевиявлення у змісті норм права; 

 структурно-формального аспекту, згідно з яким невід’ємним елементом 

правоутворення є самостійна форма активної діяльності держави, метою якої є 

формування правових норм, тобто надання їм юридико-технічних властивостей. 

Держава в процесі утворення права має важливе значення. Без держави 

неможливе утворення права, його гарантування та захист. Держава в силу свого 
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статусу як політико-соціального, правового суб’єкта бере активну участь в 

утворенні права, що, на нашу думку, має багатоаспектний характер, який неможливо 

всесторонньо розкрити в межах того або іншого підходу до розуміння держави як 

суб’єкта правоутворення, які ми проаналізували вище.  

В даному випадку важливим є комплексний підхід до характеристики держави 

в процесі правоутворення, що відображатиме (враховуватиме) комплекс аспектів, в 

межах яких (у їх поєднанні та розмежуванні) держава безпосередньо або 

опосередковано впливає на таке утворення. Така характеристика держави як 

суб’єкта правоутворення може бути розкрита шляхом виокремлення рівнів її впливу 

на утворення права. Беручи за основу розуміння категорії «рівень», що розкрито 

нами у підрозділі 4.1 цієї дисертації, вважаємо, що рівні впливу держави на 

утворення права: 

 по-перше, акумулюють в собі особливості поточного стану розвитку 

функціонування держави в контексті її впливу на утворення права; 

 по-друге, відображають особливості (напрями) впливу держави на 

формування права; 

 по-третє, характеризують специфіку формування права під впливом держави 

як центрального суб’єкту правоутворення, а також надають змогу визначити 

перспективи розвитку права; 

 по-четверте, забезпечують узагальнення наукового розуміння 

функціонування держави в контексті його впливу на формування права. 

Слід наголосити на тому, що виокремлення рівнів впливу держави на утворення 

права надасть змогу розкрити суб’єктний аспект правоутворення як явища, що 

обумовлене комунікативними зв’язками між суб’єктами права, в тому числі і за 

участю держави, а також визначить характер впливу держави як інституційного 

утворення на формування права, наділяючи його інституційними властивостями.  

Багатоаспектність функціонування держави та правоутворення, їх 

неоднозначне розуміння та динаміка розвитку зумовлюють можливість 

узагальнення і структуризації рівнів впливу держави на правоутворення за 
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комплексом критеріїв. Вважаємо за доцільне окремо зупинитись на них та надати 

характеристику змісту виокремленних рівнів впливу.  

І. В залежності від статусу впливу держави на процес утворення права можливо 

виокремити: 

 офіційний рівень впливу держави на процес утворення права, що являє 

собою юридично закріплений напрям функціонування держави в особі 

уповноважених органів, діяльність яких безпосередньо стосується утворення права 

як в цілому, так і в межах окремих його етапів (стадій). Офіційний рівень 

функціонування держави як суб’єкта правоутворення переважно реалізується в 

межах офіційного етапу правоутворення, що включає в себе творення права та його 

реалізацію. Діяльність держави в межах офіційного рівня має правовий характер, 

здійснюється суб’єктами державної влади, носить державно-владний характер, 

реалізується в межах наданих повноважень та породжує правові наслідки для 

суб’єктів права, є критерієм оцінювання правомірності або протиправності 

діяльності суб’єктів, котрі від імені держави здійснюють діяльність в сфері 

правотворчості.  

Чинним законодавством України безпосередньо не закріплено положення про 

статус держави як суб’єкта правоутворення, так і як суб’єкта правотворчості, 

водночас окремі законодавчі акти закріплюють право за окремими органами 

державної влади, що діють від імені держави та реалізують державно-владні 

повноваження на здійснення правотворчості або законотворчості. Наприклад, 

відповідно до ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в 

Україні є парламент – Верховна Рада України [341]. Її статус як єдиного органу 

законодавчої влади конкретизується, в тому числі і положенням п.п. 1 та 3 ст. 85 

Конституції України, в яких закріплено, що до повноважень Верховної Ради 

України належать внесення змін до Конституції України в межах і порядку, 

передбачених розділом XIII Конституції; прийняття законів [341]. Таким чином, 

вносячи зміни до Конституції України або приймаючи закони, держава через орган 

законодавчої влади – парламент здійснює вплив в офіційному порядку на утворення 

права в нормативно-правовій формі, що знайде своє оформлення у вигляді внесених 
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змін до Конституції України або прийнятих законів. Офіційність впливу держави на 

формування права виявляється в:  

а) правотворчих повноваженнях суб’єктів державної влади, які мають 

історично зумовлений характер, є законодавчо закріпленими, взаємоузгодженими та 

практично реалізованими, заснованими на природі і сутності держави як суб’єкта 

суспільно-політичної організації. Таким чином держава впливає на формування 

права шляхом закріплення правотворчих повноважень суб’єктів державної влади. 

Надаючи тим самим інституційного характеру утворенню права, що виникає, 

розвивається, удосконалюється і реалізується узгоджено, маючи історично 

закономірний та практично витребуваний характер; 

б) процесі утворення права, що включає в себе формування об’єктивної 

потреби у зміні правового регулювання, що становить відповідний стан розвитку 

суспільних відносин; творення права, тобто правовідносини щодо розробки проектів 

правотворчих актів, їх обговорення, прийняття та введення в дію; реалізацію норм 

права, тобто правовідносини, які пов’язані із поширенням норм права на суспільні 

відносини;  

в) результатах утворення права, що пов’язані із змінами суспільних відносин; 

досягненні певного рівня правового ефекту, який зумовлений утворенням права; 

 неофіційний рівень впливу держави на процес утворення права, змістом 

якого є поточне функціонування держави, яке безпосередньо не пов’язане із 

творенням права, водночас її процес або результат впливають на утворення права, 

виявляючи прогалини або колізії в праві, встановлюючи об’єктивну необхідність у 

зміні правового регулювання суспільних відносин, що в подальшому визначатиме 

необхідність здійснення творення права, орієнтуватиме щодо можливого 

майбутнього змісту права, форм і методів правового регулювання.  

Неофіційний рівень впливу держави на процес утворення права не варто 

ототожнювати з протиправним впливом, що не відповідає самій ідеї неофіційності 

впливу держави. Протиправність впливу держави на утворення права є такою, що 

відбувається всупереч діючим нормам права, водночас, неофіційний рівень не 

пов’язаний із порушенням чинних норм права, він існує в межах норм права, не 
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порушуючи їх, однак, сама діяльність держави в особі суб’єктів державної влади 

безпосередньо не стосується творення права. В цьому аспекті коло прикладів досить 

широке та пов’язане з поточною діяльністю держави, яка впливає на утворення 

права. Це може бути зовнішньополітична або зовнішньоекономічна діяльність 

держави, яка впливає на зміну норм міжнародного або національного права; 

діяльність в сфері розвитку тієї або іншої галузі господарювання, що впливає на 

утворення права на локальному рівні, або вплив держави на розвиток регіонів 

держави, що активізує розвиток норм права, суб’єктом творення яких є суб’єкти 

місцевого самоврядування.  

Така діяльність держави не обов’язково має позитивний, суспільно корисний 

характер, що зумовлює утворення права. Наприклад, поглиблення соціально-

економічної кризи в Україні в кінці 1999 року – початку 2000 року, що 

супроводжувалось суперечностями між Верховною Радою України та Президентом 

України, неспроможністю парламенту вчасно прийняти Державний бюджет 

України на 2000 рік, поданий Кабінетом Міністрів України, розкол депутатів 

парламенту на «більшість» та «меншість» [364, с. 139] фактично стало причиною 

виникнення соціально-політичних передумов для проведення конституційного ре-

ферендуму 2000 року. 15 січня 2000 року тогочасний Президент України видав Указ 

«Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою» [717]. 

Вказаний референдум відбувся 16 квітня 2000 р. Необхідність у його проведенні, що 

призвело до відповідних правоутворюючих процесів, обумовлена переважно 

поточною діяльністю держави, що пов’язана з проблемою розподілу та реалізацією 

повноважень основних гілок влади, зокрема на рівні взаємовідносин: Президент — 

парламент (політичні партії). Згідно Указу Президента України, передбачалося 

винести на голосування 6 питань, однак Конституційний Суд України зняв 2 з них 

[614]. Отже, 16 квітня 2000 р. на референдум були поставлені 4 питання: 1. Чи має 

право Президент України достроково припиняти повноваження Верховної Ради, 

якщо вона протягом одного місяця не зможе сформувати постійно діючої 

парламентської більшості або протягом трьох місяців не затвердить підготовлений і 

поданий Кабінетом міністрів Державний бюджет? 2. Чи згодні громадяни України з 
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необхідністю обмеження депутатської недоторканості? 3. Чи згодні громадяни 

України зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300? 4. Чи підтримують 

громадяни України створення двопалатного парламенту, одна з палат якого 

представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації? Громадяни 

України дали позитивні відповіді на усі чотири питання. Незважаючи на те, що 

Верховною Радою України не було імплементовано результати референдуму, слід 

вказати, що його результати вплинули на подальшу діяльність держави, зокрема це 

стимулювало до утворення парламентської коаліції, активізації роботи парламенту, 

зменшення протистоянь між Верховною Радою України, Президентом України та 

Кабінетом Міністрів України тощо.  

ІІ. Подібним до попереднього критерію виокремлення рівнів впливу держави на 

утворення права є критерій характеру впливу, що дозволяє говорити про: 

 безпосередній (прямий) рівень впливу держави на утворення права, що 

пов’язаним із функціонуванням держави в сфері утворення права, який походить від 

самих функцій держави, які реалізуються в діяльності органів державної влади – 

суб’єктів правотворчості. Безпосередній (прямий) рівень впливу держави на 

утворення права залежить від державно-владної діяльності, змістом якої є творення 

права та його вираз у формах права.  

Вказаний рівень впливу держави на утворення права обумовлений статусом 

самої держави, що виконує широкий спектр функцій, реалізація яких потребує 

утворення права, забезпечення його реалізації та захисту. Прикладом 

безпосереднього (прямого) рівня впливу держави на утворення права буде 

затвердження Верховною Радою України відповідно до п. 4 ст. 85 Конституції 

України Державного бюджету України та внесення змін до нього. Вказана 

діяльність Верховної Ради фактично забезпечує реалізацію функції держави щодо 

здійснення  бюджетної політики України, а затвердження Державного бюджету 

України або внесення змін до нього є важливим елементом в утворенні права, 

відображає безпосередній вплив держави на утворення права, оскільки реалізація 

вказаних повноважень визначає подальше утворення права в сфері бюджетної 
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політики, нарахування та сплати податків і інших обов’язкових платежів, 

соціального забезпечення тощо; 

 опосередкований (непрямий) вплив держави на утворення права пов’язаний 

із функціонуванням держави, водночас, не походить від самих функцій держави та 

не реалізується в безпосередній діяльності органів державної влади – суб’єктів 

правотворчості. Опосередкований (непрямий) вплив держави на утворення права 

заснований на поточній діяльності держави, що породжує об’єктивну необхідність 

зміни правового регулювання. Прикладом такого впливу може стати затвердження 

Верховною Радою України різноманітних концепцій розвитку регіонів або окремих 

галузей господарювання, які зумовлюють в подальшому розвиток норм права, що 

походять від суб’єктів правотворчості  галузевого, місцевого або локального 

характеру [552; 553].  

Безпосередній (прямий) рівень впливу держави на утворення права залежить 

від державно-владної діяльності змістом якої є утворення права та його вираз у 

формах права. Слід наголосити, що як безпосередній (прямий), так і 

опосередкований (непрямий) рівні впливу держави на утворення права 

характеризуються комунікативно-інституційними аспектами, оскільки змістом 

вказаних рівнів є коло суспільних відносин, предметом яких є виникнення та 

розвиток факторів правоутворення або безпосереднє творення права і його 

реалізація, а процес і результат такого впливу зумовлений послідовною діяльністю і 

взаємодією органів державної влади, побудовою системи норм права, як 

самостійного інституційного утворення. 

ІІІ. В залежності від просторових меж впливу держави на утворення права 

можливо виокремити: 

- національний (внутрішньодержавний) рівень впливу держави на утворення 

права, пов’язаний із розвитком суспільних відносин за участю держави, предметом 

яких є внутрішньо державні інтереси, що стосуються реалізації внутрішніх функцій 

держави. Результатом впливу держави на утворення права в межах національного 

(внутрішньодержавного) рівня є система правових норм, принципів, інститутів 

права та галузей права, що регламентують відносини між суб’єктами права в межах 
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території певної держави. Змістом вказаного рівня впливу держави на утворення 

права є коло суспільних відносин, що зумовлюють об’єктивну необхідність зміни їх 

правового регулювання, особливостями яких є сфера функціонування, що має межі 

внутрішньодержавного характеру (до таких переважно належать відносини, 

пов’язані із громадянством, державною службою, соціальним забезпеченням, 

обороною країни, внутрішньою безпекою тощо).  

Вказаний рівень впливу держави походить від об’єктивної необхідності в 

регулюванні суспільних відносин національного (внутрішньодержавного) значення, 

що склалися в межах певної держави, їх розвиток обмежений її територією. 

Водночас, національний (внутрішньодержавний) рівень впливу держави на 

утворення права реалізується через діяльність органів держави, які наділені 

правотворчими повноваженнями та сферою діяльності яких є реалізація внутрішніх 

функцій держави; відображається у формі правотворчих актів, що закріплюють 

норми національного права. Інституційний характер органів державної влади є 

умовою побудови системи норм національного права, закріплених у правотворчих 

актах як системного явища, що наділені інституційними властивостями. Такими 

чином національний (внутрішньодержавний) рівень впливу держави на утворення 

права характеризується: 

а) комунікативно-правовими аспектами, оскільки походить від кола відносин, 

обумовлених внутрішньодержавними інтересами та потребами, а також здійснюють 

подальший правовий вплив на суспільні відносини, зумовлюючи зміни у їх 

структурі, змісті та результатах функціонування; 

б) інституційними аспектами, які, з однієї сторони, виявляються в наявності 

системи органів держави як самостійних взаємопов’язаних, функціональних 

суб’єктів, наділених державної владою, в тому числі і щодо здійснення творення 

права, а з іншої сторони – в наявності системи правотворчих актів, що закріплюють 

норми національного права, забезпечуючи регулювання відносин національного 

(внутрішньодержавного) характеру; 

- міжнародний (міждержавний) рівень впливу держави на утворення права 

пов'язаний із розвитком суспільних відносин за участю держави, предметом яких є 
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зовнішні інтереси держави, що стосуються реалізації її зовнішніх функцій. 

Результатом впливу держави на утворення права в межах міжнародного 

(міждержавного) рівня є система правових норм і принципів, що регламентують 

міжнародні відносини публічного та приватного характеру, закріплених у 

міжнародних правотворчих актах, тобто відносини між державами, міжнародними 

організаціями та іншими суб’єктами, наділеними і владним суверенним статусом, а 

також відносини між приватними суб’єктами міжнародного права або між 

публічними і приватними суб’єктами міжнародного права. Змістом вказаного рівня 

впливу держави на утворення права є коло суспільних відносин, що зумовлюють 

об’єктивну необхідність зміни їх правового регулювання, особливостями яких є 

сфера функціонування, що має міжнародний характер (до таких переважно 

відносяться відносини, пов’язані із міжнародною безпекою, боротьбою з 

міжнародним тероризмом, відносини в сфері міграції, незаконного міжнародного 

обігу наркотичних засобів, зброї тощо). Вказаний рівень впливу держави походить 

від потреб в регулюванні суспільних відносин міжнародного значення, що склалися 

в межах декількох держав або всього світу, реалізується суб’єктами міжнародної 

правотворчості та гарантується і охороняється державами, міжнародними 

організаціями тощо. За аналогією із національним (внутрішньодержавним) рівнем 

впливу держави на утворення права можемо зазначити, що і міжнародний рівень 

впливу держави походить від потреб в регулюванні суспільних відносин, водночас 

не внутрішньодержавного значення, а міжнародного. Також міжнародний рівень 

впливу держави на утворення права реалізується через діяльність органів не однієї 

держави, а декількох чи широкого кола держав, які наділені правотворчими 

повноваженнями та сферою діяльності яких є реалізація зовнішніх функцій держави, 

а також виражається у формі правотворчих актів, якими закріплені норми 

міжнародного права. Переважно це вищі та центральні органи державної влади 

(наприклад, парламент, глава держави, уряд), а також профільні органи держави, 

сферою діяльності яких є представництво її на міжнародному рівні (наприклад, 

міністерство закордонних справ тощо). Окрім того, міжнародний рівень впливу 

держави на утворення права реалізується також через участь представників держави 
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у діяльності різноманітних міжнародних організацій, наділених правотворчими 

повноваженнями. Так само і інституційний характер суб’єктів міжнародної 

правотворчості є умовою побудови системи міжнародних правотворчих актів, що 

закріплюють норми міжнародного права як системного явища, що наділені 

інституційними властивостями. Такими чином міжнародний рівень впливу держави 

на утворення права характеризується: 

а) комунікативно-правовими аспектами, оскільки походить від кола відносин, 

обумовлених міжнародними інтересами та потребами, а також націлених на 

подальший правовий вплив на суспільні відносини, зумовлюючи зміни у їх 

структурі, змісті та результатах функціонування;на розвиток міжнародного права та 

його реалізацію на національному рівні; 

б) інституційними аспектами, які виявляються, з однієї сторони, в наявності 

системи суб’єктів міжнародної правотворчості як самостійних взаємопов’язаних, 

функціональних інституцій, наділених правотворчими повноваженнями, а з іншої 

сторони – у наявності міжнародних правотворчих актів, що закріплюють норми 

міжнародного права, забезпечуючи регулювання відносин міжнародного характеру. 

ІV. В залежності від характеру інтересів, що реалізуються державою, можливо 

виокремити: 

- вплив держави на утворення публічного права, що являє собою самостійний 

рівень впливу держави, обумовлений необхідністю забезпечення потреб та інтересів 

держави, а також умов взаємодії між державними та недержавними суб’єктами. 

Змістом вказаного рівня впливу держави на утворення права є коло суспільних 

відносин, які виникають не стільки з пересічного життя суспільства, скільки з 

особливостей функціонування держави, що породжують об’єктивну необхідність 

забезпечення її потреб та інтересів. Вплив держави на утворення публічного права 

переважно стосується відносин в сферах державно-владної діяльності, 

функціонування апарату держави, системи оподаткування, державної служби, 

діяльності держави як суб’єкта міжнародних відносин тощо, а сторонами таких 

відносин є держава та фізичні й юридичні особи. Утворення публічного права під 

впливом держави переважно супроводжується застосуванням імперативного методу 
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правового регулювання, обумовленим пріоритетністю публічного (державницького) 

інтересу та необхідністю його реалізації. В юридичній літературі цілком 

обґрунтовано вказується на те, що утворення публічного права відбувається з метою 

реалізації державного інтересу в сфері немайнових відносин між приватними і 

державними суб’єктами [643, с. 384-385]; за наявності особливого предмету 

правового регулювання – державно-владні відносини, та самостійністю методу 

регулювання (імперативний) [745, с. 360-362]; ці відносини існують між нерівними 

суб’єктами [415, с. 156; 361, с. 23-24]. Таким чином розкритий нами рівень впливу 

держави на формування публічного права характеризується: 

а) комунікативно-правовими аспектами, оскільки його змістом є коло 

суспільних відносин, що мають публічно зумовлений характер, виникають і 

розвиваються переважно в чітко визначених сферах (функціонування апарату 

держави, системи оподаткування тощо), між державою та фізичними й юридичними 

особами, що є нерівними, мають владний характер, засновані на принципах 

підпорядкування, основу яких становлять публічні інтереси; 

б) інституційними аспектами, оскільки, з однієї сторони, пов’язаний із 

наявністю системи суб’єктів державної влади як самостійних взаємопов’язаних, 

функціональних суб’єктів, наділених правотворчими повноваженнями, а з іншої 

сторони – у результатах такого впливу, що являють собою систему правотворчих 

актів, що закріплюють норми публічного права. 

- вплив держави на утворення приватного права, що є самостійним рівнем 

впливу держави на утворення права, зумовлений природною необхідністю 

забезпечення потреб та інтересів, які мають приватний і корпоративний характер. 

Змістом вказаного рівня впливу держави на утворення права є суспільні відносини, 

які виникають між фізичними і юридичними особами, а в окремих випадках і 

державою, які мають рівноправний, паритетний та кореспондуючий характер, 

засновані на засадах взаємовигідності і партнерства, потребують регламентації за 

допомогою правових норм. Такі відносини переважно виникають і розвиваються в 

сферах поточної життєдіяльності соціуму (наприклад, відносини, пов’язані зі 

статусом суб'єктів, відносини договірного характеру, сфера власності та 
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спадкування тощо) та потребують застосування переважно диспозитивного методу 

при здійсненні їх правового регулювання, збереження і забезпечення правового 

регулювання відносин між зазначеними суб’єктами на засадах рівності, в тому числі 

і з можливістю використання договірної форми закріплення. Переважно 

результатом такого впливу держави на утворення права є утворення та реалізація 

норм права, що націлені на встановлення суб’єктивного права та забезпечення 

координаційних відносин між суб’єктами. З комунікативно-правовими аспектами 

утворення приватного права пов’язують його розуміння низка сучасних вчених, які 

характеризують приватне право як структурний елемент системи права, основою 

для виокремлення яких є наявність певного утворюючого інтересу (приватного); 

самостійність предмету правового регулювання, тобто кола суспільних відносин 

(майнові відносини регламентуються приватним правом); особливий характер 

суб’єктивного складу відносин (приватні суб’єкти у приватному праві) [643, с. 385]. 

Окрім того вказується на те, що утворення приватного права походить від 

приватних відносин, що потребують застосування диспозитивного методу правового 

регулювання [415, с. 156; 367, с. 231]; їх призначенням є задоволення інтересів 

приватних (недержавних) суб’єктів [692, с. 394; 652, с. 48-50].З точки зору 

інституційних властивостей вказаного рівня впливу держави на формування 

приватного права можемо зазначити, що він зумовлений діяльністю органів 

державної влади та відображений в результатах такого впливу у вигляді системи 

правотворчих актів, що закріплюють норми приватного права. Таким чином, 

розкритий нами рівень впливу держави на формування приватного права 

характеризується: 

а) комунікативно-правовими аспектами, оскільки походить від кола суспільних 

відносин, що мають історично зумовлений характер свого становлення і розвитку, 

виникають і розвиваються переважно в сферах життєдіяльності соціуму, між 

фізичними і юридичними особами, а в окремих випадках і державою, мають 

рівноправний, паритетний та кореспондуючий характер, відбуваються на засадах 

взаємовигідності і партнерства, потребують закріплення за допомогою правових 
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норм з метою збереження відносин, які склались історично, та розвитку 

взаємовигідного співробітництва; 

б) інституційними аспектами, що виявляється, з однієї сторони, в наявності 

системи органів державної влади як самостійних взаємопов’язаних, функціональних 

суб’єктів, наділених правотворчими повноваженнями, а з іншої сторони – у 

результатах такого впливу, що являють собою систему правотворчих актів, що 

закріплюють норми приватного права. 

V. В залежності від поділу державної влади рівні впливу держави на утворення 

права поділяються на: 

- законодавчий рівень впливу держави на утворення права, змістом якого є 

діяльність держави, в особі органів державної влади, пов’язана з формуванням 

права, формою виразу якого є закон, що націлене на регламентацію найважливіших 

суспільних відносин. Результатом впливу держави на утворення права в межах 

законодавчого рівня є система правових норм, закріплених в правотворчих актах 

законодавчого рівня, а також зміни у суспільних відносинах, що спричинені 

утвореним правом. Змістом вказаного рівня впливу держави на утворення права є 

коло найважливіших суспільних відносин, що зумовлюють об’єктивну необхідність 

зміни їх правової регламентації, особливостями яких є характер цих відносин, тобто 

високий ступінь їх політико-правового та соціального значення (до таких переважно 

відносяться відносини в сфері конституційного устрою держави, судочинства, 

державного бюджету та оподаткування тощо). Інституційність вказаного рівня 

впливу держави на утворення права пояснюється тим, що в основі такого впливу 

знаходяться органи державної влади законодавчого рівня, котрі функціонують від 

імені держави та забезпечують творення права в особливому законодавчому 

порядку, формою закріплення якого є закон. Цими законодавчими актами 

встановлюються, змінюються чи відміняються правові норми, забезпечується 

фіксація волевиявлення владарюючих суб’єктів та його поширення на суб’єктів 

права; вони мають письмову форму закріплення; становлять єдину систему, що 

забезпечує узгодженість та впорядкованість регламентації суспільних відносин; 

відповідають правилам юридико-технічної будови, мають вищу юридичну силу та 
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складаються із кодифікаційних, поточних та надзвичайних законодавчих актів. 

Комунікативно-інституційний підхід до пізнання законодавчого рівня впливу 

держави на утворення права дозволяє встановити коло суспільних відносин, які 

становлять найважливішу сферу, потребують здійснення правового регулювання 

нормами права, закріплених в законодавчому порядку, а також суспільних відносин, 

які становлять зміст факторів утворення права, процесу творення права, його 

реалізації, що здійснюється за допомогою чітко визначеного кола суб’єктів 

державної влади, наділених законотворчими повноваженнями; 

 виконавчий рівень впливу держави на утворення права являє собою коло 

суспільних відносин, які виникають у зв’язку з функціонуванням органів виконавчої 

влади, діяльність яких пов’язана з формуванням права, формою виразу якого є 

підзаконний правотворчий акт, що приймається на основі, на виконання та у 

відповідності до положень законодавчих актів. Змістом вказаного рівня впливу 

держави на утворення права є коло суспільних відносин, які виникають у зв’язку з 

виконанням законів, визначаючи об’єктивну необхідність у нормах права, 

закріплених в правотворчих актах підзаконного рівня, щодо конкретизації норм, 

закріплених в законі та їх реалізації. Вказаний рівень впливу на утворення права 

реалізується через діяльність органів виконавчої влади, яка може мати як 

безпосередній вплив на утворення права, заснований на законодавчо закріплених 

повноваженнях щодо прийняття, зміни та скасування підзаконних нормативно-

правових актів, так і опосередкований, пов’язаний із виконавчо-розпорядчою 

діяльністю, яка не пов’язана з творенням права. Водночас, їх діяльність може 

впливати на формування об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, 

яка в подальшому відіграє роль фактору правоутворення, на поточну роботу із 

підготовки проекту, його обговорення, здійснення впливу на його зміст тощо. 

Інституційний аспект виконавчого рівня впливу держави на утворення права 

виявляється в характеристиках суб’єктів державної влади, якими виступають їх 

підзвітність представницьким органам, системний характер, оскільки вони 

знаходяться в ієрархічному підпорядкуванні, наявність чіткої організації державно-

службових відносин, відповідальність. Зазначені характеристики становлять основу 
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утворення права, забезпечуючи в тому числі надання інституційних характеристик 

самому праву. Слід зазначити, що органи виконавчої влади є самостійною частиною 

державного апарату, відповідно вони забезпечують реалізацію функцій держави 

виконавчо-розпорядчого характеру, являють собою інституційну основу 

функціонування держави. Вказаний рівень впливу держави на утворення права 

відбувається на: 

а) загальному рівні, що реалізується вищими органами виконавчої влади 

(наприклад, урядом), забезпечуючи прийняття загальних норм права, які в свою 

чергу націлені на здійснення загального правового регулювання суспільних 

відносин (Уряд); 

б) відомчому рівні (галузевому), що реалізується центральними органами 

виконавчої влади (наприклад, міністерствами, відомствами), які своєю діяльністю 

здійснюють керівництво окремими галузями державного управління;  

в) місцевому рівні, що реалізується місцевими органами державної влади, 

забезпечуючи регулювання відносин місцевого значення; 

г) локального рівня, що забезпечує управління певними колективами 

працівників(наприклад, адміністрація підприємств, установ та організацій). 

На нашу думку, виконавчий рівень впливу держави на утворення права 

визначається, з одного боку, комунікативно-правовими аспектами, оскільки 

походить від кола суспільних відносин, які виникають у зв’язку з виконанням 

законів, визначаючи об’єктивну необхідність у нормах права, закріплених в 

правотворчих актах підзаконного рівня, що приймається на основі, на виконання та 

у відповідності до положень законодавчих актів, а, з іншого боку – інституційними 

аспектами, що виявляються в наявності системи спеціальних суб’єктів – органів 

виконавчої влади; процесуальними закономірностями їх діяльності, що націлена на 

отримання результату у формі системи правотворчих актів підзаконного рівня. 

– судовий рівень впливу держави на утворення права є самостійним рівнем 

впливу держави на правоутворення, зумовлений необхідністю забезпечення 

оперативного правового регулювання відносин, які мають типовий (поширений) 

характер, результатом чого є прийняття та виконання уповноваженим судовим або 
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адміністративним органом акту, який набуває загальнообов’язкового значення при 

вирішенні подібних справ у майбутньому. Змістом вказаного рівня впливу держави 

на утворення права є коло суспільних відносин, обумовлюючих виникнення і зміст 

типової (поширеної) життєвої ситуації, щодо якої здійснено розгляд та відбулось 

прийняття рішення, яке в подальшому стає обов’язковим не лише для суб’єктів цієї 

життєвої ситуації, але і для інших осіб при виникненні такої типової (поширеної) 

життєвої ситуації. Зазначене рішення приймається уповноваженими суб’єктами 

держави, від імені держави, як правило, тими суб’єктами, що належать до вищих 

рівнів судових чи адміністративних органів та в подальшому є обов’язковим для 

вирішення аналогічних судових або адміністративних справ. Незважаючи на те, що 

основною функцією судової влади є здійснення правосуддя, водночас їх діяльність 

впливає на утворення права. Найбільш вдало відповідь на це питання надана в 

роботі Т. В. Росік, яка приходить до висновку про те, що вплив судової діяльності на 

творення права можливо структурувати на два рівні в залежності від суб’єкта 

судової діяльності. На прикладі судової системи України, вчена виокремлює 

положення, які стосуються: 

а) ролі судової практики Конституційного Суду України для правотворчості, де 

вчена структурує напрями її впливу на правотворчість в залежності від критеріїв 

його результативності (безпосередній та опосередкований); характеру впливу 

(активний та пасивний); виду правотворчої діяльності (законотворчий та 

підзаконний); 

б) ролі судової практики судів загальної юрисдикції у правотворчості, яка 

розкрита вченою в межах таких аспектів: як фактор правотворчості, що обумовлює 

правові потреби у правотворчості та визначає зміст об’єктивних потреб у 

вдосконаленні правового регулювання; засіб забезпечення правотворчої діяльності, 

що надає змогу сприяти здійсненню правотворчості іншими суб’єктами шляхом 

надання необхідної судової інформації, ініціювання правотворчості; засіб апробації 

результатів правотворчості шляхом безпосереднього застосування правових норм в 

процесі здійснення судочинства та визначення рівня ефективності їх дії; засіб 

поширення положень актів правотворчості на суспільні відносини; засіб 
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забезпечення взаємодії суб’єктів правотворчості в процесі реалізації правотворчої 

діяльності; засіб контролю за якістю правотворчості [621, с. 8-9]. 

На нашу думку, судовий рівень впливу держави на утворення права 

визначається, з одного боку, комунікативно-правовими аспектами, оскільки 

походить від кола суспільних відносин, які обумовлюють виникнення та зміст 

типової (поширеної) життєвої ситуації щодо якої проведено судовий або 

адміністративний розгляд та відбулось прийняття рішення, яке в подальшому стає 

обов’язковим не лише для учасників цієї життєвої ситуації, але і для інших осіб при 

виникнення типової (поширеної) життєвої ситуації, а, з іншого боку – 

інституційними аспектами, що виявляються в наявності системи спеціальних 

суб’єктів, наділених судовими або адміністративними повноваженнями; 

процесуальними закономірностями їх діяльності, націленої на отримання 

результату. 

Виокремлені та проаналізовані нами рівні впливу держави на утворення права 

мають невиключний, водночас найбільш практично поширений характер, 

відображають особливості функціонування держави в залежності від статусу її 

впливу на процес утворення права, характеру такого впливу, його просторових меж, 

характеру інтересів, що реалізуються державою та поділу державної влади. 

З’ясовані нами рівні впливу держави є взаємопов’язаними між собою, оскільки, з 

одного боку, реалізуються через систему суспільних відносин, які визначають 

необхідність утворення права, а також є змістом творення і реалізації права, а, з 

іншого боку, зумовлені єдиними суб’єктом – державою в особі її органів та її 

функціональним призначенням, реалізуються в сфері утворення права, мають 

результативний характер, що виявляється у правових нормах, закріплених у 

правотворчих актах, і у їх поширеності на суспільні відносини.  
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Висновки до Розділу 4. 

 

1. Доктринальне розуміння поняття суб’єктів правоутворення відзначається 

пануванням дуалістичного розуміння походження права від держави як суб’єкта 

політичного управління, що реалізується через систему уповноважених суб’єктів, та 

громадянського суспільства, як особливого стану розвитку суспільства, що здатне 

забезпечити самоупорядкованість суспільних відносини, в тому числі і шляхом 

утворення права, визначати його подальший розвиток і вдосконалення, 

забезпечивши об’єктивно необхідний рівень їх правового впорядкування. 

2. Утворення права являє собою особливу сферу взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, яка обумовлена 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 вигляді сукупності норм права, визначають в подальшому когнітивні 

образи у свідомості суб’єктів права щодо існуючих можливих варіантів своєї 

поведінки та в ній втілюються.  

3. Важливу роль відіграє комунікативно-інституційний методологічний 

підхід, який надає можливість: по-перше, встановити закономірності розвитку 

взаємодії між суб’єктами громадянського суспільства, як комунікативну основу 

утворення права, враховуючи вказані нами тенденції; по-друге, з’ясувати 

особливості розвитку таких інституційних аспектів громадянського суспільства як 

населення держави (народ), політичні партії, громадські організації тощо, а також 

розкрити особливості права, суб’єктом утворення якого виступає громадянське 

суспільство, крізь призму таких інститутів як норми права, інститути права та галузі 

права, властивості права, стан його сприйняття суб’єктами, реалізованості тощо. 

4. Складність і багатоаспектність громадянського суспільства та 

правоутворення дозволяє виокремити критерії узагальнення рівнів впливу 

громадянського суспільства на утворення права як умовної величини, що служить 

мірилом визначення кола суб’єктів, характеру та змісту впливу громадянського 
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суспільства на утворення права. В якості таких критеріїв нами виокремлено 

наступні: коло суб’єктів громадянського суспільства (безпосередній та 

опосередкований рівні впливу громадянського суспільства на утворення права); 

сфери впливу громадянського суспільства (політичний, економічний, соціальний 

рівні впливу громадянського суспільства на утворення права).  

5. Держава крізь призму пізнання правоутворення розкривається в межах: 

а) інтелектуального аспекту утворення права, що забезпечується державою через 

діяльність її органів, яка пов’язана із аналітичною роботою державних службовців 

щодо усвідомлення об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, 

вироблення моделей поведінки та їх закріплення шляхом формулювання змісту 

правових норм; б) вольового аспекту утворення права, при якому держава відіграє 

роль детермінуючої сили щодо виникнення і розвитку факторів правоутворення, 

визнання доцільності їх пізнання та усвідомлення, вироблення моделей поведінки 

суб’єктів, що становитиме основу їх закріплення у змісті норм права, створення 

проектів правотворчих актів, їх обговорення, прийняття, введення в дію та 

забезпечення реалізації їх положень тощо; в) публічного аспекту, де держава 

виступає суб’єктом, що формує коло державно-владних інтересів, які відображають 

природу, сутність та функціональне призначення держави, націлені на забезпечення 

реалізації її інтересів, які потребують свого закріплення за допомогою права шляхом 

діяльності держави; ґ) інструментального аспекту, відповідно до якого держава 

виступає особливим інструментом утворення права, забезпечуючи формування 

об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, її вияву, осмислення та 

виразу в змісті правових норм, їх подальшої реалізації; г) процесуального аспекту, 

згідно з яким держава виступає ключовим суб’єктом правоутворення, яка забезпечує 

утворення права в межах неофіційного етапу правоутворення змістом чого є 

поточна діяльність держави та інших суб’єктів права, яка породжує об’єктивну 

необхідність зміни правового регулювання, її виявлення та усвідомлення; 

д) соціального аспекту, де держава як соціально обумовлене явище виступає в ролі 

соціального фактору правоутворення, забезпечуючи вплив на утворення права на 

рівних засадах з іншими соціальними факторами правоутворення, впливаючи на 



 343 

свідомість фізичних осіб, які здійснюють інтелектуальну діяльність, пов’язану з 

творенням права і його реалізацією, визначаючи розвиток права в цілому в 

залежності від особливостей розвитку суспільних відносин; е) функціонального 

аспекту, за якого утворення права визнається в якості самостійної функції держави, 

особливо що стосується творення права, яка виступає самостійним напрямом 

державно-владної діяльності, забезпечуючи цілісність функціонування держави, 

відображаючи її роль у формуванні правової сфери життєдіяльності соціуму; є) 

комунікативного аспекту, відповідно до якого держава виступає суб’єктом, що 

виявляє і акумулює зміст і результат взаємовідносин між суб’єктами соціуму, 

критично аналізує їх на предмет прогалин правового регулювання, доцільності 

зміни правового регулювання суспільних відносин, результатом чого стає 

обґрунтоване рішення щодо творення права; ж) інституційного аспекту, відповідно 

до якого держава визнається суб’єктом правоутворення, діяльність якої реалізується 

уповноваженими органами держави, що функціонують від імені держави у чітко 

визначеному процесуальному порядку, результатом чого є утворення правових норм 

як самостійної інституції в системі права; з) полісуб’єктного аспекту, що 

характеризує державу як єдиний можливий механізм вияву та акумулювання 

правотворчих інтересів різноманітних суб’єктів права, аналізу їх та визначення 

доцільності зміни їх правового забезпечення, здійснення втілення власного 

волевиявлення у змісті норм права; і) структурно-формального аспекту, згідно з 

яким невід’ємним елементом правоутворення є самостійна форма активної 

діяльності держави, метою якої є формування правових норм, надання їм юридико-

технічних властивостей. 

6. Рівні впливу держави на утворення права: по-перше, засновані на 

результатах узагальнення наукового розуміння функціонування держави в контексті 

його впливу на формування права; по-друге, відображають в собі особливості 

поточного стану розвитку функціонування держави в контексті її впливу на 

утворення права; по-третє, характеризують специфіку формування права під 

впливом держави як центрального суб’єкту правоутворення, а також надають змогу 
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визначити перспективи розвитку права; по-четверте, визначають особливості 

(напрями) впливу держави на формування права. 

7. Багатоаспектність функціонування держави та правоутворення, їх 

неоднозначне розуміння та динаміка розвитку зумовлюють можливість 

узагальнення і структуризації рівнів впливу держави на правоутворення за 

комплексом критеріїв: 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). 
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РОЗДІЛ 5 

ПРАВОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

 

5.1 Сучасний стан правоутворення в Україні 

 

Важливим елементом наукового дослідження є пізнавальні аспекти, що 

характеризують досліджуване явище чи процес як елемент реальності, 

відображаючи на темпоральному рівні його поточні, реально існуючі на момент 

пізнання, особливості. Їх вивчення дає змогу виявити та узагальнити сучасний стан 

розвитку досліджуваного явища чи процесу, здійснити їх критичний аналіз, 

з’ясувати наявні недоліки функціонування, виокремити перспективи розвитку, 

сформулювати і обґрунтувати шляхи їх удосконалення. Зазначений вектор 

наукового дослідження, пов’язаний із встановленням та узагальненням 

особливостей досліджуваного явища чи процесу крізь призму їх сучасного стану 

розвитку, забезпечує можливість: 

 по-перше, акумулювати результати теоретико-правових досліджень, 

узагальнити їх та встановити особливості доктринального розуміння стану розвитку 

досліджуваного явища; 

 по-друге, екстраполювати результати теоретичного наукового дослідження 

у практику його існування і функціонування; 

 по-третє, здійснити критичний аналіз стану розвитку досліджуваного 

явища шляхом співвіднесення його реально існуючих особливостей із теоретично 

обґрунтованими моделями його розвитку з метою з’ясування позитивних і 

негативних аспектів його існування та функціонування, можливих шляхів 

удосконалення його якісних характеристик. 

Актуальність наукового пізнання закономірностей сучасного стану розвитку 

правоутворення підтверджується особливостями самого явища «утворення права», 

що є складовим елементом правової реальності, залежить від розвитку суспільства і 
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впливає на нього, а отже, розвивається під впливом різноманітних факторів 

суспільного життя, набуваючи нових характеристик. Розвиток правоутворення є 

об’єктивно зумовленим і може бути досліджений насамперед з точки зору сучасного 

стану утворення права. Таке дослідження дасть можливість проаналізувати 

правоутворення під кутом зору його темпоральних аспектів, що, з одного боку, 

зумовлюють його особливості в сучасних умовах, а з іншого – визначають 

потенційні перспективи розвитку утворення права, дають змогу змоделювати 

утворення права в майбутньому, виокремити і обґрунтувати можливі шляхи його 

удосконалення. 

Здійснивши аналіз теоретико-правових аспектів правоутворення шляхом 

встановлення історіографічних та методолого-пізнавальних закономірностей 

утворення права, категоріальних, формальних та суб’єктно-процесуальних 

особливостей, вважаємо за доцільне продовжити дослідження утворення права як 

явища, що характеризується сучасним станом свого розвитку, відображає специфіку 

утворення права, з одного боку, в межах правової сфери життєдіяльності соціуму як 

виявлення комунікативно-правових зв’язків між його суб’єктами, а з іншого – в 

межах політико-правової організації соціуму, що акумулює в собі інституційні 

закономірності утворення права в межах відповідних форм вираження, реалізації, 

охорони, захисту та гарантування. Тому подальший аналіз утворення права буде 

здійснено крізь призму його комунікативно-правового змісту та інституційного 

виявлення в межах державно організованого українського суспільства. Зазначеним 

обмежується вивчення проблем і перспектив розвитку утворення права як явища, що 

функціонує в межах конкретного державно-організованого суспільства.  

Отже, продовжуючи наукове дослідження теоретико-правових аспектів 

утворення права, вважаємо за доцільне встановити, проаналізувати та узагальнити 

існуючі особливості утворення права в сучасній Україні, що характеризуватимуть 

сучасний етап його розвитку. Для досягнення окресленої мети слід виокремити та 

виконати такі завдання: 

 здійснити аналіз та узагальнити наявні в юридичній науці наукові погляди 

вчених щодо проблематики сучасного стану утворення права. Такий аналіз і 
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узагальнення мають стосуватись як загального стану розвитку утворення права 

незалежно від належності утворення права до конкретного державно організованого 

суспільства, так і особливостей сучасного стану правоутворення в Україні; 

 акцентувати увагу на перевагах комунікативно-інституційного 

методологічного підходу для виявлення та аналізу сучасного стану розвитку 

утворення права в Україні; 

 узагальнити та охарактеризувати переваги та недоліки правоутворення, що 

існують в сучасній Україні. 

Методологічне значення, на нашу думку, матиме аналіз та узагальнення 

існуючих наукових поглядів щодо проблематики сучасного стану правоутворення. 

Наголосимо, що в сучасній юридичній науці досліджувана проблема аналізується 

досить неоднозначно, що пояснюється значною дискусійністю категоріального 

розуміння правоутворення; суттєвою активізацією утворення права, що відбувається 

під впливом потреб сучасного стану суспільних відносин; невизначеністю 

перспектив утворення права, що зумовлено відсутністю єдиного доктринального 

концептуального тлумачення утворення права. Аналіз наукових поглядів засвідчує, 

що більшість учених до характеристики сучасного стану утворення права підходять 

з точки зору його залежності від розвитку суспільства. Отож сучасний стан 

правоутворення пов’язується з особливостями розбудови суспільства, що 

характеризується як перевагами, так і відповідними недоліками процесу утворення 

права. На думку Е. В. Богмацери, утворення права є таким, що відповідає 

об’єктивно сформованим суспільним відносинам. Суспільство – явище динамічне, 

яке постійно змінюється, змінюються й реалії та умови суспільного життя, в яких 

повинна діяти правова норма, а це і призводить до об’єктивної необхідності зміни, 

доповнення або скасування норм права, тобто відбувається сам процес утворення 

права [53, с. 3-4]. Зазначене дозволяє зробити висновок про змінність саме 

комунікативних зв’язків між суб’єктами соціуму, що зумовлюють і в подальшому 

становлять зміст змін усередині самого суспільства, відповідно, визначають зміни і 

в утворенні права. Тому і відповідь на питання про стан, проблеми і перспективи 

утворення права слід вивчати крізь призму змін комунікативно-інституційного 
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характеру. Деякі вітчизняні вчені розкривають особливості сучасного 

правоутворення з точки зору його інструментального призначення та ефективності 

функціонування. У результаті сучасний стан розвитку утворення права можна 

уявити як комплекс різних форм і способів виникнення і буття права, його 

упорядкування і розвитку, а також як результативність їх функціонування, стан 

упорядкованості права та його дієвості. Зі свого боку Л. М. Шестопалова так само 

характеризує сучасний стан утворення права крізь призму поєднання соціального і 

формально юридичного в утворенні права, вказуючи на те, що зазначені аспекти не 

лише визначають виникнення і буття права, а й зумовлюють подальший розвиток 

права, його ефективність і дієвість [693, с. 105-106], отже, і дослідження теоретико-

правових і прикладних аспектів сучасного стану утворення права має охопити в 

собі, в тому числі, й питання перспектив його розвитку та ефективності.  

Досить поширеними в юридичній науці є погляди вчених, які критично 

розкривають проблеми сучасного утворення права шляхом виокремлення та 

характеристики недоліків сучасного правоутворення. Переважно недоліки сучасного 

утворення права виокремлюються і аналізуються опосередковано, шляхом аналізу 

наявних проблем правового регулювання, недосконалості законодавчої бази, 

неефективності діяльності суб’єктів правотворчості, поганої організації діяльності 

та функціонування держави, органів державної влади, їх взаємодії із недержавними 

суб’єктами тощо. Недоліки сучасного правоутворення виявляються у 

непослідовності розвитку суспільних відносин, що призводить до непослідовності 

розвитку права, його застарілості або невиправданого випереджаючого характеру 

розвитку [499, с. 22-23; 574, с. 35-37; 498, с. 44-45; 711, с. 7-8]; посиленні 

конфліктності інтересів у суспільстві, що значно ускладнює можливість винайдення 

ефективної моделі впливу права [770, с. 15-16], оскільки інтереси в суспільстві 

дедалі більше набувають різнопланового, подекуди суперечливого характеру [534, 

с. 100-103; 442, с. 4-5]; відсутності ефективних механізмів своєчасного та повного 

виявлення об’єктивної необхідності утворення права, що призводить до 

невідповідності утвореного права об’єктивним потребам розвитку суспільства [689, 

с. 321-323]; непрофесійності суб’єктів творення права, результатом чого є неякісне 
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формальне закріплення норм права, що в подальшому призводить до високої 

змінюваності законодавчої бази [703, с. 4-5]; недоліках правозастосування, що 

нівелюють високу якість формалізованого права у зв’язку з його неналежним 

застосуванням, тим самим не повною мірою досягається позитивний ефект 

правоутворення [650, с. 12-13]; наявності значної кількості недоліків юридико-

технічного характеру оформлення правотворчих актів [20, с. 289-290]; посиленні 

суб’єктивної зумовленості права, надмірно високому рівні змінюваності права [700, 

с. 13-14] тощо.  

Водночас у юридичній науці обґрунтовано різноманітні ідеї вчених щодо 

недоліків утворення права, які мають авторський характер та відображають окремі 

аспекти утворення права, які деструктивно впливають на цей процес, несуть в собі 

потенційну загрозу якості права. Цікавими є висновки О. Ю. Калініна, який 

розкриває недоліки сучасного стану утворення права з точки зору його суб’єктивної 

зумовленості. Вчений наголошує, що криза утворення права виявляється у 

відповідних дефектах, таких як: помилки з боку законодавця в процесі 

правотворення. Залежно від причини виникнення їх можна класифікувати як 

помилки: змісту цінностей; оцінки можливостей; юридичної техніки; зловживання 

законодавцем владними повноваженнями [298, с. 18]. Окрім того, поглиблює кризу 

утворення права загальний стан правової свідомості в суспільстві, пов’язаний із 

відсутністю ціннісної єдності в основах утворення права, які є визначальною силою 

в процесах правотворення. У суспільстві панує конформістське ставлення до права, 

рівень правового нігілізму підвищений, що вкрай ускладнює адекватність процесів 

правоутворення, зводячи ці процеси до суб’єктивної волі політичної та (хоча й 

меншою мірою) економічної еліти [298, с. 23-24]. Е. В. Богмацера приходить до 

висновку, що сучасний етап утворення права зумовлений існуючими 

трансформаціями матеріальних джерел правоутворення як багаторівневої системи 

факторів суспільного життя, що мають особливості свого вираження на 

конкретному етапі історичного розвитку держави та суспільства. Найбільш 

впливовими з них на сьогодні є соціальна солідарність, пошук якої дозволяє 
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встановити особливості трансформації права, врахування різноманітних інтересів 

суб’єктів соціуму, а також подолання наявних конфліктів [53, с. 87]. 

На нашу думку, найбільш вдало та обґрунтовано до проблеми сучасного стану 

розвитку утворення права підходить А. А. Соколова. Незважаючи на те, що вчена 

розкриває особливості сучасного стану розвитку утворення права на прикладі 

Республіки Білорусь, проте більшість обґрунтованих положень характерні й для 

сучасного утворення права в Україні. Вчена характеризує стан розвитку утворення 

права з точки зору наявності «позитивних і негативних тенденцій» [657, с. 727]. Це 

дало можливість вченій не лише їх виокремити, а й надати їх характеристику. Серед 

позитивних тенденцій А. А. Соколова виокремила: високий ступінь розвитку 

кодифікаційної роботи, раціональне правове та організаційне забезпечення 

законодавчої і підзаконної діяльності. Водночас негативними тенденціями є: 

відсутність узгодженості в системі законодавства; порушення ієрархії нормативно-

правових актів; недостатній рівень ефективності механізму їх забезпечення та 

реалізації; відсутність всесторонього прогнозування економічних, соціальних та 

інших наслідків прийняття нормативно-правових актів, недостатність 

соціологічного дослідження ефективності їх реалізації; недостатність наукового та 

соціологічного забезпечення законотворчої діяльності; низький рівень використання 

демократичних інститутів в утворенні права [657, с. 727]. 

Розвиток правоутворення – невід’ємна властивість утворення права як елементу 

правової системи та соціально зумовленого явища. Розвиток правової сфери життя 

суспільства – це багаторівневий, різноплановий та багатоетапний процес, що 

відображає особливий стан правового життя суспільства, який відзначається 

якісними, комплексними, невідворотними і цілеспрямованими змінами властивостей 

правової системи та її окремих елементів (у тому числі й утворення права. – Прим. 

авт.) [618, с. 177]. Розвиток – це категорія, що характеризує зміни властивостей того 

або іншого явища, який притаманний системним явищам, забезпечуючи зміни як 

властивостей самих явищ, так і системних утворень в цілому [9, с. 521-523], тим 

самим сприяючи збагаченню, поліпшенню, оптимізації та удосконаленню 

відповідної сфери функціонування [424, с. 158]. За своїм значенням слово 
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«розвиток» вживається для позначення конкретного процесу, за результатами якого 

відбувається зміна якісних властивостей явища, перехід від одного якісного стану до 

іншого [72, с. 1232]. Водночас смислове значення «розвитку» як категорії філософії, 

пов’язане із характеристикою невідворотних, закономірних змін матеріальних та 

ідеальних об’єктів, що призводить до появи нового якісного стану зазначених 

об’єктів. Він заснований на виникненні, трансформації або позбавленні об’єктів 

відповідних елементів, зв’язків між ними, що призводить до появи нових, зміни або 

позбавлення існуючих якісних характеристик об’єкта. Окрім того, оскільки розвиток 

– це категорія також і темпорального характеру, можна вести мову про наявність 

проміжних станів розвитку, що відображають особливості об’єкта на конкретний 

момент або проміжок часу його розвитку. Тому категорія «розвиток» органічно 

пов’язана із категорією «стан», що характеризується як обставини, умови, в яких 

хто-небудь чи що-небудь перебуває, існує; ситуація, яка зумовлена певними 

обставинами, умовами [647; 72, с. 1383]. 

Отже, говорячи про стан розвитку досліджуваних явищ, в тому числі й 

правоутворення в Україні, матимемо на увазі, що стан розвитку відображає або 

результат розвитку, що виявляється у відповідних якісних особливостях об’єкта; або 

конкретний часовий проміжок чи момент розвитку об’єкта, що так само виявляється 

у його відповідних якісних особливостях. Стан розвитку процесу правоутворення 

зумовлений не лише об’єктивними закономірностями, але і суб’єктивними 

аспектами, пов’язаними із впливом на процес утворення права самих суб’єктів 

правоутворення. Можна зробити висновок, що «стан розвитку» щодо явища 

правоутворення характеризує утворення права як реальний феномен, який під 

впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів набуває, змінює або позбавляється 

якісних особливостей, тим самим впливаючи на якісні особливості всієї системи 

явищ правової реальності. З точки зору методології наукового пізнання 

правоутворення, його здатність до розвитку визначає і наявність відповідних станів 

розвитку на конкретний часовий момент. Отож, сучасний стан розвитку 

правоутворення в Україні: 
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 по-перше, відображає коло, зміст і характер впливу умов і обставин 

життєдіяльності суспільства, його політико-правової організації на утворення права 

в Україні; 

 по-друге, є самостійним аспектом пізнання утворення права, що 

відображає 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 аналізу та характеристики сучасного стану розвитку правоутворення в 

Україні, засновуючись на пізнавальному потенціалі відповідного методологічного 

підходу; 

 по-четверте, потенційно зумовлює перспективи розвитку утворення права 

в Україні та закладає основи для вироблення науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо шляхів удосконалення утворення права в Україні. 

Наукове дослідження проблем утворення права в сучасній Україні вимагає 

насамперед виокремлення провідного методологічного підходу для їх пізнання та 

визначення його функціональних переваг, що дає можливість встановити ключові 

закономірності сучасного стану утворення права в Україні, а також ті умови 

(фактори), які деструктивно впливають на нього, сприяє визначенню перспектив 

пізнавального процесу в цілому. Виокремивши переваги комунікативно-

інституційного методологічного підходу до вивчення утворення права як 

багатоаспектного явища, вважаємо, що зазначений методологічний підхід зберігає 

свою пізнавальну актуальність під час дослідження проблем сучасного стану 

утворення права в Україні. Переваги комунікативно-інституційного підходу до 

пізнання сучасного стану правоутворення в Україні доводяться особливостями 

розбудови українського суспільства, що пов’язані з трансформаційними змінами в 

системі комунікативно-правових зв’язків між суб’єктами соціуму та ведуть до 

якісних змін в інституційних формах вираження життєдіяльності суспільства. 

Вітчизняне суспільство є, з одного боку, суб’єктом утворення права, а з іншого – 

окремою сферою життєдіяльності суспільства, де відбувається утворення права. 

Водночас воно характеризується багаторівневою структурою, відповідним рівнем 
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організації взаємодії між його суб’єктами, багатоаспектністю життєдіяльності, 

складною системою напрямів функціонування. Зміни, які відбуваються у взаємодії 

суб’єктів суспільства в цілому, в тому числі й вітчизняного суспільства, зумовлені 

наявністю відповідних засобів забезпечення організації, які мають самоутворюючий 

характер, функціонально здатні забезпечити впорядкування поведінки суб’єктів, 

відображають природні властивості суспільного устрою. В контексті утворення 

права вказані властивості суспільства мають важливе значення, відображаючи 

закономірності зародження права, об’єктивну необхідність його подальшої зміни, 

вплив на свідомість суб’єктів творення права щодо виявлення засобів 

самоорганізації суспільства, їх акумулювання та надання їм властивостей права. Це 

пояснюється тим, що суспільство включає в себе не лише систему юридично 

рівноправних громадян та організацій, їх взаємні інтереси та механізм їх реалізації, а 

й елемент самоорганізації суспільства, що відбувається незалежно від держави [677, 

с. 17]. Відповідно, комунікативно-інституційний методологічний підхід у контексті 

вивчення закономірностей сучасного стану утворення права в Україні спроможний 

виявити і з’ясувати зміст аспекту самоорганізації відносин між суб’єктами 

вітчизняного суспільства, що потенційно здатні трансформуватись із системи 

самоутворених соціальних правил поведінки між суб’єктами в правові норми 

шляхом надання їм правових властивостей.  

Окрім того, утворення права включає в себе не лише елемент «самоутворення», 

а й елемент свідомого створення норм права, які є реакцією уповноважених 

суб’єктів на потреби розвитку суспільства, забезпечення інтересів окремих 

соціальних груп. У такому разі переваги комунікативно-інституційного 

методологічного підходу до пізнання сучасного стану правоутворення в Україні 

виявляються не лише у його спроможності виявити закономірності свідомого 

створення норм права, їх відповідність потребам розвитку суспільства, забезпечення 

інтересів окремих соціальних груп, а й установити особливості поєднання в явищі 

утворення права елементів «самоутворення права» та «свідомого творення права». 

Це дасть можливість охарактеризувати сучасне правоутворення в Україні як явище, 

що поєднує в собі елементи стихійного набуття, зміни або втрати якісних 
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особливостей утворенням права, а також елементи свідомої творчої діяльності 

суб’єктів щодо їх набуття, зміни або втрати таких якісних особливостей. 

Сучасний стан утворення права в Україні – це насамперед реальні 

взаємовідносини між суб’єктами соціуму, які визначають фактори утворення права 

та виявляються у праві, правовому регулюванні. Отже, комунікативно-

інституційний підхід потенційно спроможний розкрити передумови взаємодії 

людей, її зміст, що визначатиме об’єктивну необхідність виникнення або зміни 

правового регулювання відносин між суб’єктами громадянського суспільства, а 

також розкрити роль і значення людини в сфері правоутворення, де людина 

намагається реалізувати власні інтереси і потреби, не допустити їх порушення з 

боку інших суб’єктів громадянського суспільства.  

Слід звернути увагу на те, що пізнавальні можливості комунікативно-

інституційного методологічного підходу дозволяють розкрити особливості 

сучасного стану утворення права в Україні крізь призму таких пізнавальних 

моделей, як: 

3) фактори утворення права → стан утворення права, в якому фактори 

утворення права мають соціально зумовлений характер, їх змістом є комунікативно-

правові зв’язки між суб’єктами соціуму, а їх вплив на якісні характеристики 

утворення права виявляються у відповідних показниках якості процесу утворення 

права, стану реалізації функціонального призначення правоутворення, ефективності 

результату утворення права тощо. Факторами утворення права є умови та обставини 

життєдіяльності суспільства, його політико-правової організації, що визначають та 

впливають на утворення права, зумовлюючи якісні особливості зазначеного явища. 

Така модель заснована на виокремленні критеріїв оцінювання стану утворення права 

в Україні, що дозволяє встановити переваги або недоліки утворення права, змістом 

яких є набуття нових, зміна або позбавлення існуючих якісних особливостей 

досліджуваного явища; 

4) стан утворення права → тенденції розвитку утворення права, змістом яких 

є виявлення та аналіз меж, змісту та характеру впливу умов і обставин 

життєдіяльності суспільства, його політико-правової організації на утворення права 
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в Україні крізь призму їх ролі та значення для утворення права, а також перспектив 

їх впливу на утворення права в майбутньому. Це дає можливість спрогнозувати 

тенденції розвитку утворення права шляхом вироблення критеріїв їх оцінювання на 

предмет переваг або загроз, що спричиняє утворення права в майбутньому; 

5) стан утворення права → вдосконалення утворення права, що дає 

можливість на основі виокремлених і проаналізованих переваг та недоліків 

сучасного стану утворення права виробити і обґрунтувати сукупність шляхів 

удосконалення утворення права, заснованих на засадах збереження і посилення 

наявних переваг утворення права та подолання і недопущення в подальшому 

виникнення недоліків утворення права.  

Здійснений нами аналіз наукових поглядів на проблематику сучасного стану 

утворення права, в тому числі й утворення права в Україні, доводить, що вони 

мають переважно розпорошений характер та подані у вигляді окремих ідей, що 

відображають авторську позицію вчених. Вважаємо за доцільне охарактеризувати 

сучасний стан правоутворення в Україні шляхом аналізу й узагальнення його 

переваг і недоліків. Такий аналіз та узагальнення здійснимо відповідно до складових 

сучасного стану утворення права в Україні, що поєднують у собі аспекти 

комунікативно-правової зумовленості утворення права та його інституційного 

виявлення. Такими складовими доцільно виокремити: 

1) сучасний стан об’єктивної зумовленості утворення права в Україні, тобто 

реальний режим, становище, що характеризують відповідність утворення права 

об’єктивним економічним, соціально-політичним, моральним та іншим суспільним 

потребам у правовому впорядкуванні суспільних відносин; 

2) сучасний стан юридико-технічної формалізації (закріплення) права в 

Україні, тобто наявний режим, становище, що характеризують відповідність 

утворення права юридико-технічним правилам, прийомам, способам і засобам 

надання праву формально визначеного, юридично закріпленого характеру; 

3) сучасний стан соціалізації права в Україні, тобто існуючий режим, 

становище, що характеризують поширеність правових правил на поведінку суб’єктів 
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права, настання можливих, бажаних або необхідних юридичних наслідків у 

життєдіяльності суспільства. 

Сучасний стан об’єктивної зумовленості утворення права в Україні є ключовим 

аспектом характеристики стану розвитку утворення права в Україні, оскільки 

безпосередньо визначає рівень доцільності права, його витребуваність для 

суспільства, корисність його утворення. Об’єктивна зумовленість утворення права, 

про що ми зазначали досліджуючи проблематику процесуальності правоутворення, 

є умовою детермінації правоутворення, заснована на факторах правоутворення, 

тобто реальних умовах життєдіяльності суспільства, що визначають потребу в 

правовому впорядкуванні суспільних відносин, а отже, зумовлює доцільність, 

реальність, корисність і результативність права в цілому. Можна вказати на те, що 

стан об’єктивної зумовленості утворення права – це критерій універсальний, який у 

подальшому визначатиме стан юридико-технічної формалізації (закріплення) права 

та особливо – стан реалізованості права, де об’єктивна необхідність правоутворення 

становитиме зміст критерію в аспекті аналізу стану його реалізованості. Щодо цього 

справедливо зазначає В. Н. Кудрявцев, що об’єктивна зумовленість утворення права 

формується внаслідок взаємодії людей, а отже, має як природно-людський, так і 

соціально-культурний характер [372, с. 630-631]. Отож і аналіз стану формалізації 

права та стану його реалізації залежатиме від об’єктивної зумовленості утворення 

права як умови його подальшої формалізації (закріплення) та реалізованості, 

критерію ефективності права в цілому.  

Об’єктивність в утворенні права більшість учених пов’язує, з одного боку, з 

реальною потребою соціуму в правових засобах впливу на суспільні відносини, а з 

іншого – з походженням права, джерелами якого є суспільні відносини, які «за 

своєю природою потребують певної юридичної форми...» [517, с. 8]; за своєю 

сутністю визначають зміст економічних і соціальних умов життя населення, тим 

самим є правоутворювальною силою суспільства [495, с. 8]; за своїм 

функціональним призначенням забезпечують відображення тих або інших 

соціальних реалій, які склалися в певному суспільстві, тим самим забезпечують 



 357 

зумовленість права соціально-класовою сутністю і наповнення його відповідним 

змістом [436, с. 31]. 

Об’єктивна зумовленість утворення права не є абсолютною, оскільки 

опосередковується суб’єктивним елементом, який забезпечує свідоме виявлення 

об’єктивної необхідності творення права, формування та обґрунтування моделі 

правового впорядкування суспільних відносин, надання їй відповідної форми 

вираження, подальше її втілення в життєдіяльність людей тощо. У площині 

поєднання об’єктивного і суб’єктивного на сучасному етапі розвитку утворення 

права можна вказати на реальний стан такого поєднання, що відображає об’єктивну 

необхідність утворення права та суб’єктивний характер забезпечення її 

встановлення, аналізу, вираження у змісті норм права та подальше поширення на 

суспільні відносини. Поєднання об’єктивного і суб’єктивного в утворенні права як 

центральну проблему сучасного стану розвитку утворення права закладено в основу 

розуміння практичної сфери утворення права та її наукового осмислення 

В. В. Лазаревим. Учений приходить до висновку, що сучасний стан розвитку 

утворення права можна охарактеризувати як такий, що поєднує в собі об’єктивний і 

суб’єктивний зміст. Водночас їх учений пов’язує із роллю людини в процесі 

утворення права, характером її участі в утворенні права, її участю в процесі 

поширення права на суспільні відносини та наданням йому загальнообов’язкового 

нормативного характеру. В результаті зміст утворення права вчений структурує на 

об’єктивний зміст, тобто той, що не залежить від суб’єктів та формується рівнем 

розвитку суспільства, та суб’єктивний, тобто той, що залежить від суб’єктів та 

формується шляхом прийняття правових актів, які в подальшому мають загальне 

поширення [491, с. 171-175].  

У сучасних умовах розвитку утворення права забезпечення його об’єктивності 

досягається шляхом встановлення, аналізу, вираження у змісті норм права 

об’єктивної необхідності впорядкування суспільних відносин, а також їх 

подальшого поширення на суспільні відносини. Аналізуючи проблему поєднання 

об’єктивного і суб’єктивного в утворенні права, відзначаючи наявні на сьогодні 

недоліки такого поєднання, неналежний рівень об’єктивної зумовленості змісту 
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норм права, які приймаються, В. В. Трофімов не лише наголошує на наявних 

недоліках у цій сфері, а й приходить до висновку, що об’єктивна необхідність – це 

первинне в утворенні права, а її суб’єктивне усвідомлення і вираження в певних 

формах є лише допоміжними засобами, які сприяють прискоренню переходу 

соціального в індивідуальне, наростанню і посиленню ефекту нормативності засобів 

опосередкування відносин особистості й соціального цілого [707, с. 165-166]. У 

результаті вчений наголошує на умовній другорядності суб’єктивного, оскільки від 

нього (суб’єктивного. – Прим. авт.) залежить форма вираження об’єктивної 

потреби, дієвість і юридична сила правових приписів, що є засобами нормативного 

забезпечення задоволення об’єктивно існуючих потреб у правовому забезпеченні 

суспільних відносин; місце кожного з них у нормативній системі в цілому, 

співвідношення з іншими нормативними актами, що регулюють відповідну сферу 

відносин, вплив нового акта на вже існуючі акти тощо [707, с. 166].  

Об’єктивна зумовленість утворення права дійсно має первинний характер, 

оскільки відображає саму природу і сутність утворення права як явища об’єктивно 

зумовленого. Водночас не варто абсолютизувати її роль в утворенні права. 

Об’єктивна необхідність – це насамперед реально існуючі умови, обставини 

життєдіяльності суспільства, які визначають потребу в подальшому творенні права, 

є критеріями якості наявного правового впорядкування суспільних відносин, 

умовами, які відіграють орієнтовну роль для суб’єктів творення права. Проте, без 

суб’єктивного елементу в утворенні права об’єктивна необхідність не здатна 

забезпечити подальше творення права, його поширення на суспільні відносини. Тут 

потрібна творча діяльність людини, яка має виявити об’єктивну необхідність, 

здійснити її аналіз, винайти та обґрунтувати моделі правового впорядкування 

суспільних відносин, надати їм відповідної форми вираження та в подальшому 

втілити її в життєдіяльність суспільства.  

Сучасний стан об’єктивної зумовленості утворення права в Україні 

відзначається як позитивними аспектами, так і недоліками утворення права, що 

пов’язані з порушенням засад об’єктивної його зумовленості. Незважаючи на 

непослідовність розвитку більшості сфер українського суспільства, тривалий процес 
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їх реформування, наявність кризових явищ в економічній, політичній, соціальній та 

інших сферах життєдіяльності українського суспільства, що обумовлюють існуючий 

стан утворення права в Україні та є певною мірою і наслідком утворення права, слід 

наголосити і на наявності низки позитивних аспектів, якими характеризується 

сучасний стан розвитку правоутворення в Україні. Насамперед, важливо зауважити 

факт поступового відходу від процесу утворення права радянського типу, що 

відзначається значним ступенем суб’єктивізму, абсолютним впливом положень 

офіційної ідеології радянської держави на утворення права, що в подальшому 

відображається і на змісті самого права, його впливу на суспільні відносини; 

значним розривом між утворенням права та реальними потребами суспільства у 

впорядкуванні суспільних відносин. Починаючи з моменту проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 року), утворення права поступово відходить 

від зазначених особливостей радянського періоду. Утворення права відбувається в 

умовах розбудови незалежної держави, формування українського суспільства 

відповідно до засад громадянського, націлене на формування вітчизняної системи 

права. Об’єктивною зумовленістю утворення права в умовах розпаду СРСР та 

формування незалежної України став комплекс факторів суспільного розвитку, які 

зумовили необхідність утворення права нової держави – України, що відображало б 

волю народу, його національні інтереси, засади розвитку державності в Україні 

тощо. Правовими передумовами до утворення права незалежної України стало 

ухвалення Декларації про державний суверенітет України, положеннями якої було 

регламентовано, що Верховна Рада Української РСР проголошує державний 

суверенітет України [124]. Окрім того, було закріплено, що Українська РСР 

забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території [124]. 

Цим актом фактично визначалися засади подальшого розвитку права в УРСР, яке 

мало бути засноване на засадах демократичного суспільства, всебічного 

забезпечення прав і свобод людини, сприяння повноцінному політичному, 

економічному, соціальному і духовному розвитку народу України, побудові 

правової держави тощо. Прийняття Акта проголошення незалежності України [557], 

яким було закріплено правовий статус України як незалежної держави, яка 
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відповідно до цього статусу потребувала формування власного механізму утворення 

права, що мав забезпечити формування внутрішньодержавного права. 

Проголошення незалежності України заклало лише основи для формування права 

України, адже одночасно забезпечити формування законодавчої бази незалежної 

України було неможливо. Тому Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про правонаступництво України» [256], положеннями якого було закріплено, що 

до ухвалення нової Конституції України на території України діє Конституція 

(Основний  Закон) Української РСР (ст. 2). Закони Української РСР та інші акти, 

ухвалені Верховною Радою Української РСР, діють на території України, оскільки 

вони не суперечать законам України, ухваленим після проголошення незалежності 

України (ст. 3). Так закріплювався режим переживаючої дії на території України для 

Конституції (Основного  Закону) Української РСР; законів Української РСР та 

інших актів, ухвалених Верховною Радою Української РСР, за умови, що вони не 

суперечать законам України, ухваленим після проголошення незалежності України. 

Положеннями Закону України «Про дію міжнародних договорів на території 

України» 1991 року [231] було закріплено, що укладені та належним чином 

ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід’ємну частину 

національного законодавства України і застосовуються у  порядку, передбаченому 

для норм національного законодавства. Отож на сьогодні, за даними офіційного веб-

порталу «Верховна Рада України», законодавство України включає в себе понад 220 

тисяч правових актів [83], у яких фактично відображено та реалізовано об’єктивну 

необхідність у формуванні нового законодавства незалежної України. Тому, не 

беручи до уваги недоліки сучасного стану утворення права в Україні, про які 

йтиметься далі, можна узагальнити, що на сьогодні в Україні стан розвитку 

правоутворення відзначається сформованістю процесу утворення права, який 

включає в себе наявність механізму виявлення та опрацювання змісту об’єктивних 

умов і обставин утворення права, формалізації права та його подальшої реалізації, 

що забезпечує формування права незалежної України. На сьогодні, незважаючи на 

постійний процес оновлення та удосконалення законодавства України, можемо 

відзначити факт наявності законодавчої бази незалежної України, її націленості на 
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подальший розвиток правового впорядкування суспільних відносин відповідно до 

засад розбудови громадянського суспільства та правової держави, реформування 

більшості сфер життєдіяльності суспільства.  

Водночас сучасний стан об’єктивної зумовленості утворення права в Україні 

характеризується глибокими системними змінами. Під впливом глобалізаційних 

процесів відбувається трансформація існуючих правових явищ, у тому числі й 

правоутворення, а також поява нових. Він зумовлений трансформаційним періодом 

розвитку суспільства та ускладненням суспільних відносин, що вимагає не лише 

вдосконалення процесу утворення права, а й активізації наукових досліджень 

проблем формування права, правоутворення та правотворення, реалізації права 

тощо. Такий стан є діалектично зумовленим та поєднує в собі тотожність і 

відмінність, універсалізм і партикуляризм. Але в цілому, на думку 

Ю. С. Шемшученка, він характеризується стійкими тенденціями до 

загальносвітової, міждисциплінарної інтеграції у політичній, економічній, 

соціальній і духовній сферах. Це стосується і національних правових систем. Їх 

зближення та уніфікація дають підстави стверджувати, що це стало глобальним 

юридичним явищем [763, с. 3]. Сучасний трансформаційний характер розвитку 

суспільства в Україні  безпосередньо визначає специфіку всіх соціальних явищ, які 

відбуваються в суспільстві, в тому числі й процесу правоутворення. 

Трансформаційний характер сучасного правоутворення в Україні, пов’язаний із 

загальними трансформаційними процесами, що відбуваються в українському 

суспільстві та в самій державі, супроводжується змінами в процесі утворення права, 

позначається на результатах утворення права, його функціонального призначення у 

розбудові вітчизняного суспільства та державності. Процес (стан) трансформації 

характеризується як «специфічне становище певного явища, в якому відбувається 

процес модифікації (зміни) його внутрішньої структури» [779, с. 886-887; 649, 

с. 1351].  

З огляду на це, у своїх публікаціях ми підкреслювали, що трансформаційний 

період розвитку українського суспільства, а саме перетворення (реформування) 

багатьох сфер його розвитку, безпосередньо позначається і на правоутворенні, яке, з 
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одного боку, є засобом модернізації (перетворення) суспільства шляхом створення 

правових норм, а з іншого – об’єктом комплексу соціальних перетворень відповідно 

до об’єктивних потреб розвитку суспільства [168, с. 59-60; 169, с. 170-171]. 

Трансформаційний етап розвитку суспільства характеризується як перехідний 

від затяжного кризового етапу до етапу становлення демократичних інститутів та 

впровадження реформаторських засад розвитку державно-правових явищ [2, с. 45-

46], що відбуваються в умовах посилення глобалізаційних тенденцій у соціально-

економічній, екологічній та інформаційній сферах. Все це відображається на його 

соціальній структурі, що вплинуло на зміну ставлення суспільства до права, влади 

та власності, відбувається зміна соціальних еліт та перерозподіл соціальних груп, 

послаблення державної влади, поширення політичного протистояння всередині 

політичних партій та рухів, проходить інтенсивний розпад старих та формування 

нових суспільних інститутів [276, с. 134-135]. Саме за таких перехідних умов 

розвитку суспільства відбувається й утворення права, відображаючи в собі 

трансформаційні перетворення українського суспільства. Водночас воно є 

невід’ємним елементом цих трансформаційних перетворень, об’єктом та засобом їх 

реалізації. Окремо варто наголосити і на тому, що всередині соціуму спостерігається 

перехід сприйняття суспільством утворення права від розуміння держави як єдиного 

джерела утворення права до розуміння правоутворення як явища, джерелом якого є 

суспільство, людина, їх потреби та інтереси тощо. У цьому аспекті справедливими є 

застереження А. А. Соколової щодо зміни парадигми сприйняття ролі держави в 

утворенні права. Вчена вказує на те, що існуючі теоретичні підходи до розуміння 

правоутворення пов’язують характеристику джерела утворення права із державою, 

державною волею та державною владою. Таке трактування правоутворення поєднує 

утворення права з нормотворчою діяльністю державних структур [657, с. 727]. Це 

характерно не лише для доктринального розуміння утворення права. Сьогодні, як 

доводять результати проведеного нами опитування пересічних громадян, понад 80% 

респондентів пов’язують розуміння утворення права з державою або із діяльністю 

органів державної влади (див. Додаток 4). Результати опитування студентів 1-го 

курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка так само засвідчили те, що 73% респондентів розуміють утворення права 

через категорію «держава» та «державно-владна діяльність». Лише опитування 

студентів старших курсів юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка показує, що відсоток тих, хто пов’язує 

утворення права з державою та з діяльністю органів і посадових осіб держави 

знижується до 48%. Вказане доводить те, що в сучасній правовій свідомості 

українського суспільства в цілому домінує сприйняття права як явища, джерелом 

якого є держава, діяльність органів і посадових осіб держави. Участь народу 

України, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб переважна 

більшість респондентів не підтримує взагалі. Також характерною ознакою є те, що 

значна частина респондентів (28%) пов’язує утворення права з діяльністю 

конкретної особи або групи осіб – Президента України, народних депутатів України 

та ін. На нашу думку, це є наслідком впливу радянської офіційної ідеології, 

практики творення права, яка сформувалась у Радянському Союзі, а її традиції 

певною мірою збереглися і в сучасній Україні. Наразі ми спостерігаємо тенденцію 

до зміни парадигми суспільного сприйняття утворення права як такого, що походить 

від суспільства, від кожної людини, де держава виконує лише роль засобу 

позитивації права, його гарантування, застосування, виявлення офіційних джерел 

утворення права тощо. Тому вважаємо, що таке сприйняття суспільством явища 

утворення права є одним з недоліків сучасного утворення права в Україні, оскільки 

зумовлює високий рівень пасивності населення України в процесі утворення права, 

неефективність функціонування інститутів демократії в процесі утворення права, 

створює підґрунтя для зловживання суб’єктами правоутворення. 

У сучасній Україні процес правоутворення відбувається в надзвичайно 

складних умовах. У суспільстві проходять трансформаційні процеси, які на фоні 

низької правової культури населення призводять до зниження рівня законності й 

правопорядку. Все це відбувається під час поглиблення кризових явищ в 

економічній, фінансовій і бюджетній сферах. Для зміцнення стабільності чинного 

законодавства можна і навіть необхідно забезпечувати нормативно-правову 

регламентацію тих чи інших суспільних відносин, що випливає з процесу 
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правоутворення та зумовлює в подальшому якість нормативно-правової бази. Однак 

самі юридичні документи мають формуватися із врахуванням перспектив розвитку 

відповідних суспільних відносин. Зауважимо, що інститут правоутворення має 

складний сутнісний характер. На підтвердження зазначеного варто погодитись із 

думкою Г. О. Василевича та С. М. Сивець про те, що в період суспільно-політичних 

перетворень, які відбуваються в державі, зміни економічної моделі розвитку 

суспільства, або політичної системи в цілому відбувається якісна зміна інституту 

правоутворення та механізму правотворчості [65, с. 7]. Отож можемо стверджувати, 

що однією з проблем сучасного утворення права є його трансформаційно-

реформаційний характер, зумовлений, з одного боку, загальними процесами 

розбудови соціально-правових явищ, у тому числі й правоутворення, а з іншого – 

інструментальним потенціалом правоутворення, що виявляється у його здатності до 

впливу на суспільство щодо вдосконалення його організації, забезпечення правового 

впорядкування суспільних відносин тощо. 

Сучасна практика творення права в Україні доводить той факт, що творення 

права нерідко засновується не на умовах і обставинах об’єктивної необхідності 

утворення права, а на різноманітних суб’єктивних інтересах, потребах, які не завжди 

відображають об’єктивну необхідність утворення права, а подекуди і суперечать їй. 

Як приклад можна навести практику правового забезпечення оподаткування 

операцій з купівлі готівкової іноземної валюти впродовж 2014 – 2016 років. 

Пенсійний збір із валютних операцій уперше в Україні було запроваджено в 1998 

році як тимчасовий захід, проте він діяв до січня 2011 року, коли Верховна Рада 

України його скасувала [228]. Причиною скасування, як зазначається в 

Пояснювальній записці, є високий рівень тіньового валютного ринку в Україні, що 

був породжений введенням режиму оподаткування вказаних операцій на той час 

[564]. У 2014 році Законом України від 27 березня 2014 року «Про запобігання 

фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 

Україні» було внесено зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування», якими встановлювалось, що юридичні та фізичні особи, які 

здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій 
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формі, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5% 

відсотка від суми операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або 

готівковій формі. У подальшому розмір збору було підвищено до 2%. Водночас, як 

довела практика, ці зміни не відповідали об’єктивній необхідності та призвели до 

зворотного ефекту, суттєво збільшивши обсяг тіньових операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти, особливо готівкової. З 1 січня 2017 року вказаний збір було 

скасовано [215]. Такий самий приклад можна навести і з практикою розробки і 

прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики» 

від 03.07.2012 року № 5029-VI щодо вживання державної та регіональних мов [238]. 

Його прийняття не лише не сприяло удосконаленню правового забезпечення 

вживання державної та регіональної мов в Україні, але і значно поглибило 

соціально-гуманітарну кризу в суспільстві та сприяло подальшому розшарування 

суспільства за ознакою вживання мови. В подальшому цей Закон України був 

визнаний таким що не відповідає Конституції України (є неконституційним) [613]. 

Положення так званих «диктаторських законів 16 січня 2014 року» [206; 211; 213; 

217; 219; 220] не лише не відповідали об’єктивній необхідності, а навпаки, стали 

однією з причин поглиблення суспільно-політичної кризи в країні. У такому разі 

можемо говорити про посилення невідповідності правоутворення об’єктивній 

необхідності зміни правового впорядкування суспільних відносин. 

Ще однією особливістю сучасного стану розвитку правоутворення в Україні є 

посилення ролі лобіювання правотворчих інтересів, особливо на етапі офіційного 

утворення права. Проблема лобіювання інтересів у сфері утворення права не є 

новою в юридичній науці, водночас вона не отримала належної наукової розробки в 

контексті її ролі і значення в утворенні права. Насамперед слід відзначити, що 

лобіювання інтересів є формою виявлення реалізації соціальних інтересів суб’єктів, 

що визначає специфіку змісту утворення права та самого права, водночас є засобом 

моделювання шляхів вирішення існуючих соціальних конфліктів. В юридичній 

літературі феномен лобіювання інтересів визначається як механізм впливу певних 

соціальних груп і об’єднань на процес прийняття рішення органами державної влади 

з питань внутрішньої та зовнішньої політики [376, с. 515]. Ці рішення можуть мати і 
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правоутворюючий характер. Окремі вчені явище лобізму в цілому пов’язують 

виключно зі сферою утворення права, яке виникає в цій сфері, існує і функціонує 

виключно в ній. Відповідно, лобізм характеризується в його інструментальному 

значенні як засіб сприяння прийняттю проекту нормативно-правового акта 

суб’єктом правотворчості, а також і в інформаційному значенні як самостійний 

соціальний фактор, що забезпечує інформаційне насичення правотворчого органу з 

метою реалізації мети – знайдення компромісу під час прийняття правотворчих 

актів [175, с. 19]. Зауважимо і на позитивних відгуках про явище лобіювання у сфері 

правотворчості, яке вчені пов’язують з його спроможністю узагальнити суспільні 

інтереси і потреби, забезпечити їх втілення у змісті права [401, с. 34-35]; протидіяти 

соціальним конфліктам, формувати збалансовану модель інтересів членів соціуму та 

сприяти їх закріпленню за допомогою права [416, с. 78-79]; в цілому забезпечити 

творення права, оскільки без засобів лобіювання інтересів не може бути творення 

права у зв’язку з відсутністю засобів їх закріплення за допомогою права, впливу на 

уповноважених суб’єктів щодо формування змісту права [280, с. 146; 377, с. 35]. Все 

це зумовлює доцільність належного правового забезпечення лобізму в сфері 

правоутворення з метою недопущення зловживання лобізмом, виникнення 

конфліктних ситуацій, перетворення лобізму на засіб реалізації суб’єктивних 

інтересів окремих політичних, економічних та інших груп.  

В Україні в юридичних та політичних колах вже не перший рік точиться 

дискусія з приводу правового регулювання відносин лобіювання у сфері утворення 

права [639; 678, с. 106-108; 369; 642]. Однак на сьогодні законодавчий акт, зміст 

якого був би націлений на впорядкування відносин лобіювання, не прийнято. Один з 

останніх законопроектів у сфері лобіювання зареєстровано у Верховній Раді 

України 20 вересня 2016 року [585; 586; 587; 588; 589; 590; 591]. Так само і практика 

законотворення в Україні засвідчує [587], що здійснювались спроби підготувати та 

внести на розгляд Верховної Ради України відповідні законопроекти в сфері 

лобіювання. Їх розробка мала на меті забезпечити законодавче врегулювання 

відносин лобізму, ефективність державного та громадського контролю над ним. На 

переконання авторів законопроекту, легалізація лобізму допоможе виявити інтереси, 
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що стоять за тим чи іншим проектом закону чи рішенням, визначити, хто його 

лобіює та хто стоїть за лобістами, відкрити справжніх авторів державних рішень, 

виявити ступінь залежності/незалежності представників влади; надасть громадянам 

більше інформації про їх діяльність [565]. Водночас найближчі перспективи 

розгляду і прийняття зазначених законопроектів, а також і інших актів щодо 

лобізму, на нашу думку, досить примарні, оскільки їх прийняття потребує 

відповідної політичної волі, якої бракує нинішньому складу парламенту, узгодження 

політичних інтересів та врахування інтересів всіх політичних сил, представлених у 

парламенті. Окрім того, мають високий ступінь ризику зловживання політичними 

силами правами у сфері творення права через низький рівень політичної культури, 

високий рівень корупції та відсутність усталених традицій функціонування 

політичної системи України на демократичних засадах.  

Практика законотворчості в Україні доводить, що на сьогодні спостерігається 

справді значне посилення ролі різноманітних політичних сил, великих економічних 

підприємств, корпорацій, промислових груп та їх власників, міжнародних 

організацій та транснаціональних корпорацій тощо у процесі розробки проектів 

законодавчих актів, внесення на розгляд, обговорення, доопрацювання тощо. Нині 

ми спостерігаємо лобістський вплив представників великого аграрного бізнесу на 

законодавче відновлення пільгового режиму оподаткування їх діяльності, 

представників нафто-газовидобувної галузі – на законодавче забезпечення їх 

монопольного права на постачання видобутої нафти і газу державним 

підприємствам України, представників автомобілебудування – на законодавче 

збереження ввізних мит на автотранспортні засоби іноземного виробництва, 

представників енергогенеруючих компаній – на законодавче забезпечення тарифної 

політики у сфері енергопостачання тощо.  

Як доводять результати соціологічного опитування, яке ми проводили 2016 

року (див. Додаток 4), абсолютна більшість респондентів як пересічних громадян 

(80%), так і представників юридичних кіл (65%) вважають, що законодавство 

України твориться політичними партіями, рухами, олігархічними структурами, 
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тобто тими суб’єктами, які в силу їх політичного, економічного, соціального 

становища мають можливість впливати на формування права в Україні.  

Найбільш поширеними формами впливу суб’єктів лобіювання на утворення 

права в сучасній Україні є розробка проектів правотворчих актів та подання їх до 

суб’єкта правотворчості з метою подальшого «просування» проектів під час 

розгляду, ухвалення, введення в дію тощо; проведення широкої інформаційної 

компанії щодо доцільності прийняття або неприйняття того чи іншого проекту 

правотворчого акта (наприклад, починаючи з кін. 2016 року і до сьогодні в Україні 

більшість загальнодержавних каналів транслюють відеоролики про доцільність 

скасування в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення, тобто відбувається формування «сприятливих» суспільних передумов 

для подальших законодавчих змін у частині скасування зазначеного мораторію); 

участь в обговоренні проектів правотворчих актів, їх обґрунтуванні, проведенні 

експертиз тощо; вплив на суб’єкта правотворчості з метою ініціювання розгляду та 

прийняття акта правотворчості; розробка та подання на затвердження до суб’єкта 

правотворчості концепцій реформування законодавства, концепцій правотворчих 

актів, які пропонується розробити; участь у формуванні робочих груп і комісій, що 

здійснюють розробку проектів актів правотворчості, їх обговорення, доопрацювання 

тощо; організація та участь у громадських обговореннях актів правотворчості та 

внесення пропозицій щодо їх зміни та доповнення; забезпечення погодження 

проектів правотворчих актів, у тому числі й зі сторонами соціального конфлікту; 

участь у проведенні правової експертизи проекту акта правотворчості. 

Незважаючи на наявну в юридичній науці дискусію щодо корисності або 

шкідливості лобіювання у сфері утворення права, вважаємо явище лобізму 

невід’ємним елементом сфери правоутворення, без якого неможливе саме утворення 

права. Водночас реальний стан розбудови демократичних інститутів в Україні, 

рівень розвитку політичної системи суспільства, відсутність правового забезпечення 

лобіювання в Україні зумовлюють непослідовність і хаотичність функціонування 

лобізму в Україні, високий ступінь суб’єктивності лобістського впливу на утворення 

права в Україні, що створює сприятливі умови для зловживань у цій сфері, навіть 
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вчинення корупційних діянь. Лобізм у сучасній Україні функціонує в умовах 

законодавчого вакууму, засновуючись виключно на традиціях політичної системи 

суспільства, а це своєю чергою зумовлює низький рівень технологічності лобізму. 

Окрім того, лобізм у сфері правоутворення має непрофесійний характер, оскільки 

його реалізують суб’єкти, які є переважно носіями правотворчих інтересів (народні 

депутати України, керівники політичних партій і рухів, громадських організацій, 

профспілок, керівники великих підприємств тощо), забезпечуючи їх реалізацію, не 

маючи при цьому професійної підготовки, досвіду роботи в сфері творення права 

(це своєю чергою впливає і на якість актів правотворчості, і на подальшу реалізацію 

закріплених ними норм права). Сучасний стан лобіювання в сфері правоутворення 

досить часто супроводжується корупційними діяннями, політичними 

домовленостями, пакетним прийняттям правотворчих актів, якими закріплюються 

інтереси різних суб’єктів лобіювання, хабарництвом, політичними спекуляціями, 

провокаціями, політичним тиском тощо. Лобізм у сфері правоутворення в Україні 

має ситуативний характер, залежить від багатьох факторів, зокрема і від результатів 

політичних домовленостей, змісту інтересів, які реалізуються у сфері утворення 

права, наявністю або відсутністю конфлікту інтересів, тому більшість положень 

правотворчих актів або окремих їх частин, прийнятих внаслідок лобіювання. мають 

дозвільний або обмежувальний характер, тимчасовий характер дії, оскільки 

залежать від зміни інтересів суб’єктів лобіювання, перспектив їх узгодження з 

іншими суб’єктами тощо.  

Ще однією з особливостей сучасного стану утворення права, яку можна назвати 

недоліком, є непослідовність утворення права, що призводить до застарілої або 

невиправдано випереджаючої дії права. За своєю природою норма права, саме її 

існування вже потенційно визначатиме утворення права в подальшому в контексті 

удосконалення права, приведення його у відповідність до об’єктивних потреб 

правового впорядкування суспільних відносин. Сучасні вчені порівнюють існуючі 

норми права з морським кораблем, який у процесі експлуатації обростає 

численними наростами. Кожна норма права поступово обростає іншими нормами, 

що конкретизують, уточнюють, в окремих випадках і змінюють смисл первинної 
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норми права [127, с. 237]. З такою думкою можна погодитись частково. Справді, 

наявність норми права як сформульованого положення, що вміщує загальне 

обов’язкове правило поведінки, потенційно під впливом різноманітних факторів 

утворення права може бути конкретизованим, уточненим, доповненим, зміненим 

тощо. Водночас витоками таких процесів є особливості суспільних відносин, які 

визначають об’єктивну необхідність такої конкретизації, уточнення, доповнення або 

зміни, а також становлять її зміст. Застарілість норм права в Україні є явищем 

досить поширеним, що підтверджується чинністю в Україні значного кола 

нормативно-правових актів органів державної влади СРСР та УРСР. Проте 

наявність норм права, які мають невиправдано випереджаючий характер, тим самим 

не відповідаючи об’єктивній зумовленості розвитку суспільства, має поодинокий 

характер. Як правило, це ті норми, які закріплюють прогресивні положення, однак, 

залишаються не реалізованими. Наприклад, норми, які регламентують відносини у 

сфері державно-приватного партнерства в Україні націлені на посилення взаємодії 

між державними та приватними партнерами на договірній основі [230]. Сама 

правотворча ідея щодо посилення взаємодії між суб’єктами державної влади і 

місцевого самоврядування, з одного боку, та юридичними особами, крім державних 

і комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями, з іншого боку, 

є прогресивною, однак через особливості розвитку вітчизняної політичної та 

економічної систем в Україні державно-приватне партнерство майже не реалізоване 

у практичній площині.  

Окремо варто наголосити і на тому, що сучасне утворення права 

супроводжується суттєвою інтенсифікацією розвитку суспільних відносин, що 

призводить до інтенсифікації розвитку факторів утворення права, що позначається і 

на самому процесі утворення права. Це безпосередньо впливає на виникнення і 

розвиток такого явища, як «правотворча інфляція», що є суттєвим збільшенням і 

накопиченням правотворчих актів, зумовленим прагненням врегулювати 

якнайбільше коло суспільних відносин. В юридичній літературі спостерігається 

певна дискусія між прихильниками посилення деталізації правового регулювання, 

що має стати основою мінімізації прогалин у праві (С. В. Бошно), та прихильниками 
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деформалізації та децентралізації правового регулювання, що 

супроводжуватиметься використанням широкого кола джерел (форм) права та 

залученням до цього процесу широкого кола суб’єктів утворення права – суб’єктів 

правозастосування, міжнародних організацій, приватних осіб, громадських 

організацій тощо (В. М. Баранов, Ж. О. Дзейко, О. В. Дьомін, М. І. Козюбра). 

Справді, оцінку утворенню права в сучасній Україні можна надавати як з точки зору 

надмірної формалізації права, так і з точки зору потенційної пробільності правового 

регулювання. Водночас невиправдано робити полярні висновки щодо посилення 

формалізації в утворенні права або деформалізації. Доцільно віднайти оптимальний 

баланс формалізації права, що мінімізувало б виникнення прогалин правової 

регламентації. Однак цей процес буде ефективним за умови високого рівня правової 

свідомості та правової культури суб’єктів права в цілому та суб’єктів 

правозастосування зокрема, що забезпечить належне втілення реального 

(актуального) змісту норми права у взаємовідносини між суб’єктами соціуму. 

Окремим елементом сучасного стану розвитку правоутворення в Україні є стан 

юридико-технічної формалізації права. Цей елемент сучасного стану розвитку 

правоутворення в Україні відображає особливості форми виявлення права, надання 

йому документального вираження, застосування комплексу правил, прийомів, 

способів та засобів фіксації права, його доведення до відома суб’єктів права. 

Юридико-технічна формалізація права – це професійна діяльність суб’єктів, яка 

стосується застосування на практиці системи ділових звичаїв [73, с. 505]; правил і 

прийомів підготовки, розробки та оформлення нормативно-правових актів [471, 

с. 325], змістом якої є вираження в текстах правових актів певного правового змісту, 

систематизації правових актів – документів [45, с. 7]; з метою забезпечення повної, 

простої, точної відповідності норм права життєвим реаліям [772, с. 18; 773, с. 24]; 

забезпечення, вироблення та реалізації юридичних норм [788, с. 76]; упорядкування 

правотворчості в цілому [358, с. 246; 359, с. 172]. 

Деякі сучасні вчені обґрунтовують специфіку юридико-технічного оформлення 

права рівнем правової культури законодавця (нормопроектувальника) та його 

ставлення до законності й верховенства закону [115, с. 16]. А. В. Поляков вказує на 
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те, що наслідком такої формалізації є вираження у правотворчих актах правової 

культури [541, с. 648-650]. У своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук ми звертали увагу на те, що рівень юридичної 

техніки свідчить про правову культуру суб’єктів нормопроектування і 

правотворчості, а також про ефективність права. Розробляючи проекти нормативно-

правових актів важливо їх викласти у чіткій відповідності до волі правотворця, щоб 

ця «воля» набула рис ясності та доступності [145, с. 155-156; 142, с. 299; 158, с. 142], 

тому, продовжуючи вказану думку, слід зазначити, що юридико-технічна 

формалізація права – це є свідома, вольова, професійна діяльність уповноважених 

суб’єктів, яка здійснюється в межах процесу творення права. Відповідно, й 

особливості сучасного стану юридико-технічної формалізації права варто розкрити з 

точки зору суб’єктивної зумовленості такої формалізації.  

Незважаючи на те, що абсолютна більшість поглядів сучасних учених на  

питання юридико-технічного оформлення актів правотворчості має критичний 

характер, наповнений широким спектром недоліків такого оформлення, водночас, 

здійснений нами аналіз актів правотворчості України підтверджує, що на сучасному 

етапі розвитку правоутворення правила, прийоми, способи та засоби юридико-

технічної формалізації права є досить усталеними, здатними забезпечити належну 

фіксацію права, надання йому документальної форми. Також слід наголосити і на 

тому, що динаміка формалізації права в частині юридико-технічного оформлення 

правотворчих актів є позитивною, сучасні акти правотворчості значно досконаліші 

порівняно з попередніми, що приймались в Україні в 90-х роках ХХ ст.  

Водночас сучасний стан юридико-технічної формалізації права має значну 

кількість недоліків, про які вчені неодноразово наголошували в наукових працях, 

вказане доводить і аналіз актів правотворчості. Серед наявних недоліків вчені 

називають значне зростання темпів життя сучасного суспільства, що призводить до 

поглиблення розриву між цими темпами і темпами розвитку різних видів юридичної 

техніки, в тому числі техніки включення норм права в систему його формальних 

джерел, професійна непідготовленість органів, що володіють нормотворчою 

компетенцією, викликають занепад класичних джерел права [707, с. 166]. Це 
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проблема, з якою стикаються багато правових систем світу, особливо в період 

кризових макроекономічних явищ. У цьому плані справедливим є застереження 

Н. І. Матузова про те, що на сучасному етапі творення права нагальною стає 

проблема адекватного відображення в нормах права прав і обов’язків суб’єктів як 

явищ, зумовлених об’єктивними потребами суспільного розвитку. Ця проблема 

існує, і вона не проста. Її вирішення має стати основою подальшої розробки більш 

широкої проблеми – проблеми вдосконалення всієї юридичної форми сучасних 

суспільних відносин, її оптимальності, ефективності та надійності [444, с. 107-108]. 

Саме про вдосконалення утворення права в Україні йтиметься в наступному 

підрозділі цієї праці, з огляду на результати аналізу його стану.  

Проблематику юридико-технічної формалізації права вчені опосередковано 

розкривають з точки зору таких усталених категорій, як «юридична техніка», 

«законодавча техніка», «нормотворча техніка», які аналізують крізь призму 

недоліків юридико-технічного оформлення права у відповідних актах 

правотворчості. Цілком справедливими є висновки вчених про недоліки 

законодавчої техніки, які трапляються в актах законодавчого рівня. Такими 

недоліками є порушення правил про структуру та мову нормативних актів [60, 

с. 15]; порушення процесуальних правил творення права в межах тієї чи іншої стадії 

такого творення [690, с. 150]; недоліки форми та структури нормативно-правових 

актів, виявлені практикою нормотворчості та обґрунтовані теорією права [58, с. 62; 

775, с. 642-643]; недосконалість форм вираження правових норм, інститутів і статей 

у правових актах [311, с. 38; 355, с. 10-11] тощо. Окрім того, деякі науковці в 

поняття нормативно-правовий акт вкладають певну сукупність юридико-технічних 

ознак, а також зазначають про наявність відповідних недоліків їх юридико-

технічного оформлення. До таких недоліків належать порушення правил 

лексичного, граматичного та логічного зв’язку в тексті актів [90, с. 23-26774, с. 115-

117]; неповне та неадекватне лінгвістичне втілення волі законодавця, що порушує 

засади цілісності, завершеності волі законодавця, мінімізує її доступність і 

максимальну зручність для вивчення та застосування [792, с. 8; 360, с. 87]; 

порушення засад смислової єдності документа, тобто порушення лексичних, 
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граматичних та логічних зв’язків права [356, с. 43] тощо. Серед недоліків сучасного 

стану юридико-технічної формалізації права вчені називають також неточність і 

неясність правничих формулювань, неоднозначне використання правничої 

термінології [365, с. 3; 132, с. 70; 140, с. 78], а це зумовлює неефективність права 

[471, с. 326]; перешкоджає встановленню рівня досконалості змісту, структури та 

форми юридичного документа [44, с. 5; 361, с. 22].  

Стан юридико-технічної формалізації утворення права з точки зору 

застосування комунікативно-інституційного підходу можна розкрити, з одного боку, 

як реальне застосування кола правил, прийомів, способів та засобів надання 

формального вираження взаємовідносинам між людьми, які в силу визнання 

суспільством набувають загальноприйнятого характеру та яким надаються правові 

властивості. З іншого боку, стан юридико-технічної формалізації утворення права є 

реальною відповідністю діяльності суб’єктів творення права та самих правотворчих 

актів правилам, прийомам, способам та засобам надання формального вираження 

праву. На нашу думку, сучасний стан юридико-технічної формалізації права 

найбільш комплексно можна розкрити крізь призму його елементів, які 

узагальнюють таке формулювання та дають можливість виокремити його переваги 

та недоліки не хаотично та вибірково, а відповідно до конкретних його елементів. У 

юридичній літературі розуміння елементів юридико-технічного формулювання 

права не є усталеним. До їх складу відносять: питання побудови актів, питання 

визначення термінології, використання формулювань [357, с. 88]. Інші науковці 

включають такі елементи: прийоми і методи законодавчої техніки, а також прийоми 

формулювання та обробки індивідуальних правових актів [690, с. 132]; систему 

вимог, що висуваються до процесу створення законів та підзаконних нормативно-

правових актів [777, с. 142]; як подвійну структуру вимог, що складається з правил, 

які висуваються до змісту проекту, та правил, які визначають форму, структуру і 

порядок викладення частин проекту нормативно-правового акта [184, с. 109] тощо. 

У своїй дисертаційній праці на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук ми прийшли до висновку про доцільність структуризації юридичної техніки, 

яка становить основу процесу юридико-технічної формалізації права на самостійні 
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елементи відповідно до їх інструментального наповнення. У результаті 

удосконалено доктринальне розуміння юридичної техніки як сукупності певних 

правил (вимог), які структуровано на правила, прийоми, способи та засоби 

формулювання правотворчих актів, які стосуються точного та єдиного розуміння 

термінології, що вживається в акті; чіткості, доступності та зрозумілості мови, якою 

викладається зміст акта; повноти регулювання відповідної сфери суспільних 

відносин; максимальної економічності та компактності  змісту акта; його системної 

побудови; забезпечення уніфікації форми і структури актів, способів розміщення 

правових приписів [146, с. 160-166].  

На нашу думку, серед недоліків сучасного стану формалізації права слід 

зазначити наступні. 

1. Неузгодженість форми правотворчих актів та сфери (виду) суспільних 

відносин, на які поширюється дія правових норм, які вони закріплюють. Це 

призводить до безсистемності створення правотворчих актів, їх непослідовного 

розвитку, неузгодженості між собою. Як у юридичній науці, так і в практиці 

правотворчості України на сьогодні існує невизначеність форми, якої має бути 

надано правотворчим актам. Форма правотворчого акта насамперед залежить від 

сфери суспільних відносин, яку він має врегульовати, тому і правотворчі акти 

набувають форми акту, що закріплює правовий звичай, нормативний договір, 

судовий прецедент, нормативно-правовий акт, правову доктрину тощо. Оскільки в 

Україні абсолютно поширеною є нормативно-правова форма утворення права, слід 

окремо звернути увагу на наявні недоліки  нормативно-правових актів як результату 

правотворчості. Насамперед ідеться про форми актів законодавчого та підзаконного 

рівнів. Правотворчі акти законодавчого рівня мають найвищу юридичну силу, їх 

приймають у формі закону вищі органи державної влади або народ. Поширеною 

ідеєю вчених є те, що закон – це нормативний акт, прийнятий вищим 

представницьким органом державної влади із дотриманням встановленої 

конституцією процедури або в порядку референдуму, має відповідну форму [785, 

с. 317], що регулює найважливіші суспільні відносини та має вищу юридичну силу, 

конкретну форму [457, с. 214; 495, с. 38] або націлений на таке регулювання [685, 
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с. 240], має найвищу юридичну силу, є загальноприйнятим, установленим правилом 

співжиття, нормою поведінки [72, с. 302] тощо. Отож розуміння закону пов’язується 

з його здатністю регулювати або бути націленим на регулювання найважливіших 

суспільних відносин, а також із особливим формальним вираженням – формою 

закону.  

Своєю чергою підзаконний нормативно-правовий акт визначається як 

юридичний документ, прийнятий у порядку правотворчості уповноваженими 

суб’єктами управління [336, с. 317-318], що забезпечує підзаконний характер 

регулювання суспільних відносин [756, с. 352-353], прийнятий відповідно до закону 

[366, с. 59], походить від закону, оскільки його поява зумовлена безпосередньо 

вказівкою закону, наділений особливим правовим статусом [600, с. 8], має 

загальнообов’язкову силу [685, с. 213] тощо. Отже ідеться про його похідний 

характер від законодавчих актів, допоміжну роль щодо закону. Категорія 

«найважливіші суспільні відносини» є оціночною, фактично саме вона розмежовує 

законодавчі та підзаконні акти за предметом регулювання, визначаючи, який акт і 

якої форми має бути розроблено і прийнято з метою впорядкування суспільних 

відносин. Ст. 92 Конституції України закріплює коло питань (суспільних відносин), 

які визначаються виключно законами (ч. 1 ст. 92), та коло питань (суспільних 

відносин), які встановлюються виключно законами (ч. 2 ст. 92). Тобто правові 

положення щодо питань (суспільних відносин), передбачених ч. 1 та 2 ст. 92 

Конституції України, мають бути закріплені за допомогою нормативно-правового 

акта, що має виключно форму закону. Отож можемо зробити висновок, що 

законодавець надає перелік (невиключний перелік) питань (суспільних відносин), 

які регламентуються (встановлюються, закріплюються) виключно за допомогою 

нормативно-правового акта, що має форму закону.  

Віднесення суспільних відносин до найважливіших, що зумовлює в 

подальшому обрання конкретної форми нормативно-правового акта, яким 

закріплюють норми права, націлені на регламентацію вказаних суспільних відносин, 

покладено на самих суб’єктів правотворчості, особливо суб’єктів законотворчості, 

які мають виявити найважливіші суспільні відносини, виробити моделі їх правового 
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впорядкування, закріпивши їх шляхом розробки і прийняття нормативно-правових 

актів, що мають форму закону. Як показує законотворча практика в Україні, така 

правова та доктринальна невизначеність кола суспільних відносин, що 

регламентуються нормами права, закріпленими законодавчими або підзаконними 

актами, призводять до: 

 хаотичного розвитку актів законодавчого та підзаконного рівнів, оскільки 

невизначеними залишаються концептуальні основи розвитку законодавства. 

Незважаючи на те, що за часів незалежності України (з 1991 року) було затверджено 

численні концепції розвитку законодавства України в тій або іншій сферах 

життєдіяльності суспільства або концепцій окремих законодавчих актів [241; 551; 

554; 555; 715; 716; 561; 616] тощо, у переважній більшості вони не були реалізовані 

повністю. Розвиток законодавства України переважно має безсистемний характер, 

відрізняється високим рівнем суб’єктивної зумовленості змісту положень 

законодавчих актів, а це, своєю чергою, призводить до недоліків техніко-

юридичного оформлення законодавчих актів, неузгодженості їх положень між 

собою, високого рівня їх застарілості, невідповідності об’єктивним потребам 

розвитку суспільства; 

 нівелювання значення і ролі закону як форми закріплення норм права, що 

регулюють найважливіші суспільні відносини. М. М. Марченко підрахував, що за 

часів Радянського Союзу було прийнято та діяло близько ста законодавчих актів (за 

винятком тих актів, що затверджувались указами Президії Верховної Ради СРСР) 

[436, с. 127]. Тоді як за часів незалежності України, починаючи з серпня 1991 року, 

було прийнято понад шість тисяч нормативно-правових актів, що мають форму 

закону [179]. Незважаючи на інтенсивність розвитку суспільних відносин, що 

призводить до інтенсифікації і законотворчості, слід зазначити, що велика кількість 

законодавчих актів та постійне зростання їх кількості, високий рівень змінюваності 

їх положень нівелюють значення і роль закону як форми закріплення норм права. 

Серед наслідків, спричинених недоліками форми закріплення норм права, вчені 

називають збільшення в прогресуючому порядку юридичних колізій, що підривають 

авторитет і стабільність законодавчого акта [700, с. 13]; призводить до частих змін 
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законодавчих актів, навіть у тих випадках, коли сам законодавчий акт ще 

знаходиться на стадії розробки, прийняття або введення в дію [343, с. 98]. Щодо 

цього наглядним прикладом є резонансне прийняття та введення в дію Закону 

України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року № 580-VIII [245]. Проект 

вказаного законодавчого акта було подано та зареєстровано 13.05.2015 року за 

№ 2822, розглянутий та прийнятий 02.07.2015 року, Закон набрав чинності 

07.11.2015 року. Сама Національна поліція за фактом розпочала свою роботу в липні 

2015 року (м. Київ), тоді як фактично ще не було правової основи їх діяльності. 

Незважаючи на те, що Закон України «Про Національну поліцію» набрав чинності 

лише 07.11.2015 року, вже 09.10.2015 року у Верховній Раді України було 

зареєстровано Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників 

органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей» [581], положеннями якого 

вносились зміни і доповнення в тому числі й до положень Закону України «Про 

Національну поліцію» (ст. 43, 63), який на той момент ще не набрав чинності. Тобто 

вже було зареєстровано законопроект, яким пропонувалось прийняти зміни і 

доповнення до положень Закону України, який хоч і було прийнято, проте ще не 

набрав чинності. Вказаний Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх 

працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей» було 

розглянуто і прийнято Верховною Радою України 23.12.2015 року, набрав чинності 

29.12.2015 року, тим самим було внесено зміни і доповнення до положень Закону 

України «Про Національну поліцію», який на той момент уже також набрав 

чинності. Така практика досить поширена на сьогодні, водночас вона підриває 

авторитетність закону як форми нормативно-правового акта, негативно впливає на 

стабільність положень законодавчих актів, їх націленість на тривалу дію; 

 доктринальна і правова невизначеність форм актів правотворчості стала 

причиною зловживання в практиці правотворчості застосування тих або інших форм 

нормативно-правових актів для реалізації певних суб’єктивних інтересів. З огляду 

на це, слід погодитись із думкою Л. А. Морозової, що на сьогодні в практиці 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56780
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правотворчості та законотворчості спостерігається певна девальвація форми закону. 

В силу особливих якостей цієї форми депутати (в тому числі й інші суб’єкти 

законодавчої ініціативи, різноманітні суб’єкти лобіювання у сфері правотворчості – 

Прим. авт.) нерідко прагнуть вписати в закони відносини кон’юнктурного 

характеру або врегулювати в формі закону ті суспільні відносини, які вимагають 

зовсім інших форм [460, с. 145]. Це характерне і для вітчизняної практики 

правотворчості й законотворчості, адже досить поширеною в Україні була практика 

введення так званих спеціальних економічних зон шляхом прийняття відповідних 

законодавчих актів (наприклад, Закон України «Про спеціальні економічні зони та 

спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від 

24.12.1998 року № 356-XIV; Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної 

діяльності у Закарпатській області» від 24.12.1998 року № 357-XIV; Закон України 

«Про спеціальну економічну зону "Яворів"» від 15.01.1999 року № 402-XIV; Закон 

України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу 

"Курортополіс Трускавець"» від 18.03.1999 року № 514-XIV; Закон України «Про 

спеціальну економічну зону "Славутич"» від 03.06.1999 року № 721-XIV та ін. [261; 

262; 263; 264; 265]. Тим самим надавались економічні, фінансові, податкові, 

організаційні та інші преференції відповідному регіону та тим суб’єктам, які 

здійснювали господарську діяльність e цих регіонах). На сьогодні ця практика так 

само зберігається. Є чинними акти, якими раніше надавались економічні 

преференції відповідним регіонам і суб’єктам, які здійснюють господарську 

діяльність у цих регіонах, а також наявна практика, коли правотворчий акт, у тому 

числі законодавчого рівня, приймається під конкретного суб’єкта господарювання. 

Наприклад, прийняття Закону України «Про фінансове оздоровлення державного 

підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені 

О.М. Макарова» від 19.05.2011 року № 3396-VI; Закон України «Про внесення змін 

до пункту 3-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу 

України щодо державного підприємства "Антонов"» від 20.10.2016 року № 1702-

VIII [271; 216; 259]; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/356-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/356-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/357-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/357-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/402-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/514-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/514-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/721-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/721-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-19
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 сучасний етап розбудови політичної системи в Україні, що супроводжується 

посиленням боротьби між політичними елітами, поглибленням кризових процесів, 

результатом чого стала значна активізація правотворчої роботи, що ініціюється 

тими або іншими представниками політичних сил. Це супроводжується свідомим 

бажанням окремих суб’єктів політичної системи, народними депутатами України, 

керівниками громадських організацій та їх об’єднаннями продемонструвати свою 

«активність» у розробці проектів правотворчих актів, їх подання, розробки 

альтернативних проектів, блокування тих, які знаходяться на стадії розгляду і 

обговорення, недопущення їх прийняття, підписання посадовими особами тощо. В 

юридичній літературі вчені це називають «нормативним синдромом» [460, с. 145];  

або «латентною правотворчістю» чи «статистичною правотворчістю» [75, с. 116-

117; 446, с. 213-214; 738, с. 91-92; 635, с. 112; 461, с. 6-7]. У 2015 році автор разом із 

співробітниками Незалежного видання про роботу українського та світових 

парламентів «Грушевського, 5» проводили статистичне узагальнення та подальший 

аналіз активності законопроектної роботи народних депутатів України всіх 

скликань. За результатом було сформовано ТОП-100 народних депутатів України за 

критерієм їх активності та результативності законотворчої роботи [443]. Водночас 

аналіз активності роботи народних депутатів України засвідчив, що розробка та 

реєстрація законопроектних актів народними депутатами здебільшого має 

статистичний ефект і рідко веде до їх прийняття та введення в дію. Фактично заради 

свого політичного іміджу, бажання підвищити свій політичний і виборчий рейтинг 

народні депутати України, політичні партії та блоки здійснюють розробку проектів 

нормативно-правових актів, їх реєструють, хоча вказана діяльність має не стільки 

правотворчий ефект, скільки політичний і статистичний. В одному зі своїх виступів 

на прес-конференції на тему: «Рейтинг законотворчої ефективності депутатів 

Верховної Ради України за 24 роки роботи незалежного українського парламенту» в 

Прес-центрі Інформаційного агентства «Уніан» 15 жовтня 2015 року [443] ми 

зазначали, що висока активність окремих народних депутатів України, яка 

стосується розробки та внесення до Верховної Ради України законопроектів, ще не 

свідчить про якість цієї роботи, доцільність прийняття та введення в дію цих 
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законопроектів, її результативність з точки зору прийняття та введення в дію 

розроблених проектів нормативно-правових актів. Результати аналізу законотворчої 

активності народних депутатів України свідчить про наявність випадків так званого 

зловживання формою правотворчого акта, яка фактично стає інструментом 

зростання окремих суб’єктів політичної системи на політичній арені. Вказане 

стосується не лише форми правотворчого акта, в цілому правотворчість стає 

інструментом посилення політичного і виборчого рейтингу окремих суб’єктів, що 

реалізується шляхом розробки різноманітних законопроектів, які мають 

невиправдано амбіціозні положення, що задовольняють інтереси тієї чи іншої групи 

електорату, розробки таких альтернативних проектів, внесення в них законодавчих 

правок, блокування їх внесення та розгляду, підписання главою держави тощо. 

Особливо це стосується тих проектів нормативно-правових актів, що пов’язані з 

пільговим забезпеченням громадян, розподілом видатків Державного бюджету 

України або місцевих бюджетів, фінансування соціальних проектів (у сфері освіти, 

науки, охорони здоров’я) тощо. На нашу думку, такий стан у сфері законотворчості 

в Україні спричинено невиправдано широким колом суб’єктів, наділених правом 

законодавчої ініціативи відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції України (народні 

депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України) [341]. Ідеться про 

народних депутатів України, діяльність яких фактично призводить до колапсу 

законотворчості в Україні через надмірну кількість законопроектів, які вони 

розробляють та вносять на розгляд. Це призводить до надмірної завантаженості 

роботи Верховної Ради України, величезної черги законопроектів, які чекають свого 

розгляду, неефективної роботи парламенту тощо. Ініціюючи Конституційну 

реформу в Україні та вносячи зміни і доповнення до Конституції України у 2014 та 

2016 роках [203], доцільно було б вирішити питання, які стосуються законодавчої 

ініціативи, позбавивши такого права народних депутатів України та надавши це 

право коаліції та опозиції в частині внесення поправок і доповнень.  

2. Наступною групою недоліків сучасного стану формалізації права є 

порушення правил змістовно-структурної побудови правотворчих актів в Україні. В 

юридичній літературі недоліки змістовно-структурного характеру актів 
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правотворчості розкрито досить всесторонньо, тому ми зупинимось на найбільш 

типових. 

По-перше, недоліки формально-юридичного характеру, що включає в себе 

порушення вимог законності правотворчих актів; їх доцільності й своєчасності; 

стабільності правотворчих актів; їх реальності та оптимальності. Законність 

правотворчих актів передбачає відповідність правових положень правотворчих актів 

положенням Конституції України, нормам і принципам міжнародного права. 

Порушення вказаної вимоги є досить поширеним, про що свідчить практика 

діяльності Конституційного Суду України в частині вирішення питань про 

відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших актів 

Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та системи 

адміністративних судів України в частині практики оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень. 

Змістом вимоги доцільності та своєчасності правотворчих актів є прийняття актів 

правотворчості, що не спроможні досягнути бажаного й необхідного правового 

ефекту або прийняті із запізненням, відповідно, втратили або втрачають доцільність 

свого функціонування (наприклад, прийняття 2015 року через 24 роки після 

проголошення незалежності України так званих «законів про декомунізацію», які, 

на нашу думку, з огляду на суспільно-політичну ситуацію в країні, прийняті із 

запізненням (Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону 

пропаганди їх символіки» від 09.04.2015 року № 317-VIII; Закон України «Про 

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ 

столітті» від 09.04.2015 року № 314-VIII; Закон України «Про увічнення перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.» від 09.04.2015 року № 315-

VIII; Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» від 09.04.2015 року № 316-VIII [232; 239; 

255; 270]. Вимога стабільності правотворчих актів стосується прийняття зазначених 

https://dt.ua/POLITICS/rada-zaboronila-propagandu-nacizmu-i-komunizmu-v-ukrayini-169364_.html
https://dt.ua/POLITICS/rada-zaboronila-propagandu-nacizmu-i-komunizmu-v-ukrayini-169364_.html
https://dt.ua/POLITICS/rada-zaboronila-propagandu-nacizmu-i-komunizmu-v-ukrayini-169364_.html
https://dt.ua/POLITICS/rada-viznala-voyakiv-upa-borcyami-za-nezalezhnist-ukrayini-169360_.html
https://dt.ua/POLITICS/rada-viznala-voyakiv-upa-borcyami-za-nezalezhnist-ukrayini-169360_.html
https://dt.ua/POLITICS/rada-viznala-voyakiv-upa-borcyami-za-nezalezhnist-ukrayini-169360_.html
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54649
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54649
https://dt.ua/UKRAINE/parlament-ukrayini-vidkriv-dostup-do-arhiviv-kdb-169363_.html
https://dt.ua/UKRAINE/parlament-ukrayini-vidkriv-dostup-do-arhiviv-kdb-169363_.html
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актів такої якості, що потенційно не потребувало б невідкладного внесення змін і 

доповнень до них. Особливо це актуально на сучасному етапі утворення права, коли 

приймаються правотворчі акти із застереженням про їх подальше доопрацювання 

(ми вже наводили вище приклад із Законом України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 року № 580-VIII [245]). Вимога реальності та оптимальності 

правотворчих актів порушується також значною кількістю декларативних положень 

в чинних актах правотворчості України, які не спроможні породити відповідні 

правові наслідки, а також наявність правових положень, що закріплюють не 

найбільш доцільну та ефективну модель поведінки, порівняно з іншими моделями 

поведінки, які пропонувались на нормопроектній стадії. Прикладом тут можуть бути 

положення Конституції України, якими визначено Україну як соціальну, правову 

державу (ст. 1) [341]. Також одним з останніх резонансних правотворчих актів в 

Україні стало прийняття Указу Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 

від 15.05.2017 року № 133/2017 [718], яким було оновлено перелік юридичних осіб, 

до яких застосовуються санкції, зокрема до цього переліку віднесено ТОВ «Яндекс», 

ТОВ «Мейл.РУ Україна» і ТОВ «ВКонтакте». Фактично, згаданий Указ Президента 

націлено на блокування доступу громадян на території України до Інтернет-

ресурсів: www.yandex.ru; www.mail.ru; www.vkontakte.ru. На переконання широкого 

кола експертів, таке блокування доступу не можна здійснити технічно. Це було 

навіть офіційно визнано Адміністрацією Президента України у заяві заступника 

голови Адміністрації Д. Шимківа під час виступу на круглому столі в Українському 

інституті майбутнього (м. Київ) [765]. Отож і реальність реалізації положень цього 

правотворчого акта є досить низькою.  

По-друге, недоліки текстуального вираження права в правотворчих актах, що 

виявляються у порушенні логічних правил побудови тексту правотворчого акта, до 

яких належать:  

1) недоліки послідовності викладення тексту правотворчого акта та 

зв’язаності його положень між собою. Особливо поширеними ці недоліки є в 
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підзаконних нормативно-правових актах, які мають прийматись у відповідності до 

положень актів законодавчих і на їх виконання. Наприклад, відповідно до п. 1 

Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 373 визначено, що 

цей Порядок встановлює загальні вимоги до процедури розробки, громадського 

обговорення, затвердження, введення в дію та перегляду професійних стандартів. 

Водночас наступні положення Порядку визначають лише етапи розроблення 

проектів професійних стандартів, залишаючи поза правовим забезпеченням порядок 

громадського обговорення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. 

Порядок затвердження професійних стандартів обмежується виключно 

констатацією цього права за суб’єктами, яких визначає Мінсоцполітики України;  

2) термінологічна невизначеність текстів правотворчих актів, що призводить 

до неоднозначного тлумачення їх положень. Така невизначеність виявляється у 

відсутності термінологічних визначень у змісті правотворчих актів (наприклад, 

терміни «освіта», «навчально-виховний процес», «навчальні заклади» та інші не 

отримали законодавчого закріплення їх значення в Законі України «Про освіту»  від 

23.05.1991 року № 1060-XII [247]. Вказаний законодавчий акт взагалі не 

закріплював визначень термінів, які у ньому вживаються. Однак Закон України 

«Про освіту» 2017 року вже закріплює значення термінів, які в ньому вживаються, 

однак не надає визначення вищевказаним термінам [247]. Непоодинокі випадки, 

коли законодавчі акти закріплюють декілька визначень одного й того самого 

терміну (наприклад, термін «роботодавець», визначення якого надається в Законі 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року № 2694-XII [251], Законі України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № 3687-XII 

[250], Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 

15.09.1999 року № 1045-XIV [257]);  

3) неузгодженість положень правотворчих актів. Найбільш резонансним 

прикладом неузгодженості положень правотворчих актів було одночасне прийняття 

у 2003 році Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України [741; 

104], що стало результатом правотворчого компромісу між представниками 
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тогочасних політичних сил, представлених у Верховній Раді України. У результаті 

значна кількість положень вказаних правотворчих актів не узгоджувались між 

собою і навіть в окремих випадках суперечили одне одному;  

4) низький рівень переконливості положень правотворчих актів та їх 

схвального сприйняття суспільством. Найкращим варіантом творення права є 

фіксація моделей поведінки, вироблених самим суспільством або які схвально 

підтримує більша його частина. У сучасних умовах правоутворення в Україні досить 

полярним склалось ставлення вітчизняного суспільства до правотворчих ініціатив 

щодо вступу України до Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного 

договору та інших транснаціональних об’єднань. За неоднозначної підтримки цих 

ініціатив населенням України прийняття правотворчих актів, пов’язаних із 

вказаними інтеграційними процесами, або відмова від їх прийняття потенційно 

може призвести до виникнення та подальшого поглиблення політичної і соціальної 

кризи в суспільстві.  

Окрім того, до недоліків текстуального вираження права в правотворчих актах 

належать порушення правил точності та зрозумілості текстуального вираження 

права, що шкодить його усвідомленню суб’єктами права, з’ясуванню його смислу та 

роз’ясненню змісту. Зміст положень правотворчих актів має бути зрозумілим для 

різних прошарків населення, доступність юридичних формулювань – це необхідна 

умова зміцнення законності, впровадження чітких юридичних правил в усі сфери 

життя суспільства, підвищення цінності та авторитету права. Вимога щодо ясності 

змісту нормативно-правового акта не повинна завдавати шкоди повноті й точності 

змісту правової норми.  

Також слід наголосити і на складності викладення положень правотворчих 

актів, що призводить до надмірної завантаженості текстів правотворчих актів, що 

ускладнює їх розуміння, гальмує процес їх усвідомлення суб’єктами права. 

Наприклад, значну частину положень Податкового кодексу України [531] складно 

викладено для їх правильного і точного розуміння суб’єктами права.  

Порушення правил лаконічності та компактності викладення текстів 

правотворчих актів шкодить сприйняттю та усвідомленню суб’єктами права його 
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змісту. Створюючи проекти правотворчих актів слід уникати громіздкого тексту та 

зайвих деталей, які обмежують ефективний вплив права на суспільні відносини, а 

також ускладнюють орієнтацію у законодавчій базі. Стисле викладення положень 

правотворчих актів – це максимальна економічність втілення в правовій нормі 

думки правотворця за збереження повноти її змісту. Вимога економічності має ще й 

інший аспект – це мінімум правотворчих актів з одного й того самого питання сфери 

правового регулювання з метою полегшення користування ними, їх обліку і 

систематизації. На нашу думку, прикладом порушення правил лаконічності та 

компактності викладення текстів правотворчих актів є Закон України «Про 

акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI [199], положення якого 

невиправдано надмірно деталізують порядок створення, діяльності, припинення, 

виділення акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів. 

Положення правотворчих актів не забезпечено засобами примусу, в тому числі 

й засобами юридичної відповідальності, що значно знижує їх реальність та 

ефективність. Наприклад, ст. 4 Конституції України закріплює, що в Україні існує 

єдине громадянство. Відповідно до ч. 2 ст. 76 Конституції України  народним 

депутатом України може бути обрано громадянина України. П. 4 ч. 2 ст. 81 

Конституції України визначено, що повноваження народного депутата України 

припиняються достроково у разі припинення його громадянства або його виїзду на 

постійне проживання за межі України [341]. Водночас юридичної відповідальності 

за набуття народним депутатом України громадянства іноземної держави чинним 

законодавством України не передбачено. Так само неефективним є і механізм 

припинення повноважень народного депутата України у разі припинення його 

громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.   

По-третє, недоліки структурної будови актів правотворчості, пов’язані з 

помилками у поділі тексту правотворчого акта на структурні елементи: книги, 

розділи, підрозділи, частини, глави, статті, параграфи, частини, пункти тощо. Тут 

слід відзначити відсутність уніфікованого підходу до структуризації актів 

правотворчості, що призводить до ускладнення користування ними. Особливо 
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поширеними є недоліки структурної побудови нормативно-правових актів 

кодифікаційного і підзаконного характеру, актів договірної правотворчості тощо. 

По-четверте, недоліки стилю викладення норм права в нормативних 

положеннях правотворчих актів, що погіршує сприйняття положень актів 

правотворення, шкодить авторитетності правовим положенням. Стиль 

правотворчого акта має бути офіційно-діловим, що забезпечує його авторитетність, 

однотипність викладення та сприяє однозначному сприйняттю положень 

правотворчого акта. Офіційно-ділового стилю викладення змісту актів 

правотворчості не завжди дотримано під час розробки та прийняття правотворчих 

актів. Прикладами такого правотворчого акта може бути Закон України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 

09.04.2015 року № 317-VIII [239], прийняття якого має на меті на законодавчому 

рівні засудити комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні 

режими як злочинні, впровадити заборони на публічне заперечення злочинного 

характеру цих тоталітарних режимів, заборони публічного використання та 

пропаганди їхньої символіки, запровадити обов’язок держави здійснювати 

розслідування та оприлюднення інформації про злочини, з метою недопущення 

повторення таких злочинів у майбутньому, усунення загрози суверенітету, 

територіальної цілісності та національній безпеці України, а також встановлення 

історичної справедливості. Переважна більшість положень цього Закону України 

викладено не в офіційно-діловому стилі, а в публіцистично-емоційному, 

декларативному, особливо це стосується положень преамбули вказаного Закону 

України, ст. 2, в якій у вигляді заяви засуджується комуністичний та націонал-

соціалістичний (нацистський) тоталітарний режими, хоча водночас вона не має 

нормативно-правового навантаження; ст. ст. 3 і 4, якими закріплено заборони щодо 

пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів та їхньої символіки, а також використання та пропаганди 

символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів; ст. 5, якою визначено обов’язки держави щодо здійснення розслідування 
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та оприлюднення інформації про злочини, вчинені представниками комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів тощо.  

Окремо слід наголосити на проблемі суб’єктивності застосування правил, 

прийомів, способів та засобів юридичної техніки в процесі формалізації права, які 

можуть бути і в окремих випадках є засобами зловживань у сфері творення права. У 

деяких наукових публікаціях ми звертали увагу на наявну в Україні тенденцію до 

посилення зловживань у сфері правотворчості [139, с. 152]. Творення права, 

насамперед визначається професіоналізмом у роботі уповноважених суб'єктів, які 

реалізують свої повноваження на здійснення правотворчої діяльності. Якщо той чи 

інший суб’єкт наділено повноваженнями на здійснення правотворчої діяльності, 

закономірно, що право є одночасно і обов'язком суб’єкта правотворчості 

здійснювати правотворчу діяльність. Водночас слід враховувати, що право на 

здійснення правотворчої діяльності знаходиться під загрозою можливості 

зловживання цим правом у силу об’єктивних чи суб’єктивних обставин. У 

результаті аналізу особливостей форм зловживань у сфері правотворчості нами було 

виокремлено ознаки зловживання правом на правотворчу діяльність та надано 

визначення відповідного поняття «зловживання правом на правотворчу діяльність», 

під яким слід розуміти здійснення правомочним суб’єктом правотворчої діяльності 

на підставі і в чіткій відповідності до змісту права на правотворчу діяльність, в 

результаті чого приймаються, змінюються або скасовуються правотворчі приписи, 

що призводять або можуть призвести до соціально шкідливих наслідків, заподіюють 

шкоду правам, свободам та інтересам необмеженого кола суб'єктів суспільних 

відносин та стосуються необмеженого кола життєвих ситуацій [139, с. 152]. На 

вказану проблематику сучасного стану творення крізь призму застосування правил, 

прийомів, способів і засобів юридичної техніки звертає увагу і В. М. Тарасюк, 

стверджуючи, що поняття юридичної техніки як правової категорії суб’єктивного 

характеру безпосередньо пов’язане з юридичною культурою, змістом якої є 

неухильне дотримання режиму законності та відповідності нормативно-правових 

актів об’єктивним умовам розвитку суспільства [674, с. 252]. Серед найбільш 
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поширених форм такого зловживання правилами, прийомами, способами та 

засобами юридичної техніки, на нашу думку, є: 

 розробка проектів правотворчих актів, у яких окремі положення мають 

колізійний характер, прогалини і неточності змісту, що в подальшому призводить до 

необхідності розв’язання колізій, прогалин і неточностей правового регулювання в 

порядку правозастосування. Враховуючи високий рівень корупції в сфері 

правозастосування, зазначені недоліки розв’язуються у так званому «ручному 

режимі» залежно від конкретного інтересу суб’єктів права; 

 абстрактність формулювання правових положень, що ускладнює процес їх 

реалізації. Цей засіб переважно використовується різноманітними політичними 

силами, які формально на правовому рівні закріпили положення, що стосуються тих 

або інших політичних рішень, однак перспективи реалізації цих положень є 

мінімальними; 

 закріплення правових положень без правового визначення механізмів їх 

реалізації. Як правило, така форма зловживання пов’язана з правовим закріпленням 

матеріальних норм права без закріплення відповідних процесуальних норм права; 

 викладення змісту норм права так, щоб породжувати невизначеність і 

незрозумілість у суб’єктів права. Як правило, це відбувається шляхом використання 

абстрактних багатозначних слів, складних правових конструкцій, перевантаження 

змісту правотворчого акта спеціальними термінами, невиправданого використання 

бланкетного та відсильного способів викладення норм права в актах правотворчості 

тощо. Це призводить до складності усвідомлення змісту норм права, необхідності 

звернення суб’єктів права до спеціальних суб’єктів для подальшого їх тлумачення; 

 маніпуляції з моментом прийняття, зміни та скасування правотворчих 

положень, затягування правотворчої процедури, що спричиняє несвоєчасність 

прийняття тих або інших правотворчих положень тощо. 

Ще однією складовою стану утворення права в Україні є сучасний стан 

соціалізації права в Україні. Ця складова відображає реальний режим, становище, 

що характеризують поширеність правових правил на поведінку суб’єктів права, 

настання можливих, бажаних або необхідних юридичних наслідків у 
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життєдіяльності суспільства. В одній зі своїх наукових праць ми зазначали про те, 

що правоутворення є таким, що відбулось, коли досягнуто його мети, для чого право 

зароджувалось, формулювалось та поширювалось на суспільні відносини. 

Вважаємо, що цінність і соціальне призначення права насамперед виявляється в 

процесі реальної дії правових норм, тобто їх поширення на суспільні відносини. 

Право є справжнім регулятором суспільних відносин лише у разі його практичної 

поширеності на суспільні відносини, що дає змогу втілити волю правотворця у 

реальне життя суспільства, тим самим забезпечивши відповідний правовий ефект, 

що був закладений в основу прийняття самої норми права.  

В юридичній літературі проблематика соціалізації права розкривається через 

процес його реалізації та поширеності на суспільство, тобто є особливим процесом, 

результатом (станом) втіленості правових норм і принципів у правомірній поведінці 

суб’єктів права, в їх практичній діяльності та у правовідносинах [643, с. 625]; у 

фактичній діяльності (поведінці) суб’єктів права [309, с. 409]; втіленості у поведінці 

людей тих вимог, які у загальній формі виражені в нормах права [101, с. 548]; стан 

трансформованості приписів права у правомірній діяльності учасників 

правовідносин [745, с. 506-507]; процес втілення приписів правових норм у 

поведінку суб’єктів права та їхню практичну діяльність зі здійснення суб’єктивних 

прав та виконання юридичних обов’язків [196, с. 206] тощо. Перелік подібних 

підходів можна було б продовжувати, проте, більшість із них відображають 

однотипний підхід до характеристики соціалізації права як явища, що відображає: 

 по-перше, процес змін у взаємовідносинах між суб’єктами права під 

впливом формалізованого права (комунікативно-правовий аспект); 

 по-друге, результат таких змін, що характеризує стан відповідності 

утвореного права об’єктивним потребам розвитку суспільства (інституційний 

аспект). 

Сучасний стан соціалізації права в Україні з точки зору застосування 

комунікативно-інституційного методологічного підходу можна розкрити, з одного 

боку, як стан упорядкованості суспільних відносин, що відображає досягнення мети 
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утворення права, а з іншого боку – як стан відповідності утвореного права 

об’єктивним потребам розвитку суспільства. 

Сучасний стан упорядкованості суспільних відносин як результат соціалізації 

права в Україні можна охарактеризувати в межах: 

 інформаційного виміру, що відображає процес і результат упорядкування 

інформаційного обміну, який відбувається між суб’єктами суспільних відносин та 

забезпечує поширення і обмін інформацією про дозволену, належну і заборонену 

поведінку. Слід зазначити, що сучасний стан упорядкованості суспільних відносин 

відповідно до інформаційного виміру свідчить про недоліки інформаційного 

забезпечення суб’єктів правовою інформацією про зміни правового регулювання 

суспільних відносин, які виявляються у недостатній ефективності поширення 

правової інформації на суб’єктів, складності її сприйняття та обміну, високому рівні 

змінюваності правової інформації через існуючу динаміку змінюваності правових 

норм, хибне сприйняття змісту, сутності та значення правової інформації через 

перекручування з боку ЗМІ, непрофесійності суб’єктів тлумачення права тощо; 

 ідеологічного виміру, що характеризує процес і результат усвідомлення 

індивідами змісту, сутності права, його авторитетності, формування моделей 

поведінки, їх оцінювання та обрання конкретної моделі власної поведінки. системи 

ідей, теорій і понять, в яких відображається стан осмислення і сприйняття 

суб’єктами права правової дійсності. Ідеологічний вимір сучасного стану 

впорядкованості суспільних відносин ґрунтується на системі теорій, ідей і 

принципів, які визначають авторитетність права, його належність до системи 

соціокультурних цінностей, об’єктивну необхідність існування і функціонування, 

його корисності для суспільства в цілому і для кожного індивіда зокрема. Сучасний 

стан упорядкованості суспільних відносин відповідно до ідеологічного виміру 

доводить низький рівень сприйняття суспільством правових норм, хибне сприйняття 

змісту правових норм що зумовлює формування помилкових моделей правової 

поведінки, наявним є низький рівень авторитетності права, що супроводжується 

посиленням критичного ставлення до права, нівелювання його регламентуючого 

значення; 
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 поведінкового виміру, що відображає процес і результат егламентуючого 

впливу права у поведінці суб’єктів. Поведінковий вимір сучасного стану 

впорядкованості суспільних відносин відображає морально-правовий клімат у 

суспільстві, який гарантував би реальну свободу поведінки в поєднанні з 

відповідальністю перед суспільством, забезпечував її права, соціальну захищеність, 

повагу її гідності, тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, 

політичних, культурних процесів. Зазначений вимір сучасного стану 

впорядкованості суспільних відносин характеризується, з одного боку, 

суб’єктивним аспектом, змістом чого є стан соціально-правової активності людини, 

у тому числі його участь у правотворчій, правореалізаційній діяльності, що 

зумовлено зростаючим значенням людського чинника в сучасному житті. А це дає 

змогу говорити про явище правової культури, насамперед щодо людини і 

відповідного співтовариства людей. З іншого боку, характеризується ціннісним 

аспектом, що відображає рівень віддзеркалення всіх цінностей людського і 

суспільного життя в самому праві. У даному випадку правова культура є системою 

цінностей у сфері права, що реалізуються в поведінці суб’єктів права. Серед цих 

цінностей можна назвати: державно-правову ідеологію, правові інститути, 

юридичну науку, політичні права, інтереси і потреби, правові принципи, форми 

народовладдя, законність і правопорядок, систему суспільного контролю і 

відповідальності громадян тощо. Сучасний стан упорядкованості суспільних 

відносин як результат реалізованості права в Україні крізь призму поведінкового 

виміру характеризується: низьким рівнем засвоєння суб’єктами права правових 

норм минулого і сьогодення, що мають національний та міжнародний характер; 

недостатньо високим рівнем охорони та захисту основних прав і свобод людини і 

громадянина; недостатнім рівнем упровадження в сферу життєдіяльності 

суспільства та державного життя принципів законності та верховенства права; 

недостатньо ефективною роботою суб’єктів правотворчості, правотлумачення та 

правозастосування; зростанням рівня правового інфантилізму індивідів, особливо 

серед працівників судових і правоохоронних органів, правового ідеалізму 
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(романтизму), внаслідок чого відбувається переоцінка реальних регулятивних та 

охоронних можливостей права; низьким рівнем правової активності громадян. 

Сучасний стан відповідності соціалізованого права об’єктивним потребам 

розвитку суспільства в Україні можна охарактеризувати в межах: 

 формального виміру, що відображає досягнення конкретних статистичних, 

математичних, правових та інших показників, отриманих у результаті реалізації 

права, що своєю чергою свідчить про досягнення мети, з якою пов’язане утворення 

права; 

 реального виміру, що характеризує реально досягнутий правовий ефект за 

результатами реалізації права, який оцінюється з точки зору його витребуваності 

суспільством, обґрунтованості об’єктивними потребами його розвитку.  

З огляду на вищезазначене вище, відзначаючи те, що стан розвитку сучасного 

утворення права в Україні має непослідовний характер, відзначається наявністю 

недоліків, справедливо, що логічним продовженням нашого дослідження стане 

аналіз перспектив розвитку правоутворення в Україні та шляхів його 

вдосконалення. Саме пізнання закономірностей сучасного етапу розвитку 

правоутворення, встановлення особливостей сучасного стану такого розвитку 

дозволяє, на переконання І. Б. Романова, в подальшому керувати процесами 

розвитку, здійснювати цілеспрямовану зміну системи правових засобів і механізмів 

впливу на суспільні відносини, вчиняти ефективний організуючий вплив на правове 

життя в цілому [618, с. 177]. Отже, проведений нами аналіз сучасного стану 

розвитку правоутворення в Україні стане основою для подальшого вивчення питань 

перспектив його розвитку в Україні та шляхів удосконалення.  

 

 

5.2 Перспективи розвитку правоутворення в Україні та шляхи його 

вдосконалення 

 

Правоутворення як соціально-правове явище зумовлене різноманітними 

факторами власного розвитку, знаходиться під впливом особливостей розвитку 
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суспільства як сфери його існування та держави як ключового суб’єкта утворення 

права. Вказана зумовленість процесу утворення права характеризує такі її 

діалектичні закономірності, як наявність перспектив розвитку та можливість до 

удосконалення.  Перспективність розвитку правоутворення як його невід’ємна 

властивість відображає відповідні якісні зміни процесу і змісту утворення права, що 

відбуваються в темпоральних межах та характеризують утворення права як явище, 

що має динаміку розвитку. Ключовим аспектом перспектив розвитку утворення 

права є проблематика шляхів його вдосконалення, що заснована на суб’єктному 

аспекті утворення права та його властивості (здатності) до покращення. 

Вдосконалення утворення права – це особливий процес, який відбувається під 

впливом предметної, інтелектуально зумовленої, націленої на якісну і кількісну 

зміну утворення права людської діяльності щодо подолання недоліків та підвищення 

рівня якості права, форм його вираження, забезпечення його повноцінного 

поширення на суспільні відносини, а також протидії негативному впливу на 

правоутворення різноманітних суб’єктивних факторів, недопущення можливості 

зловживання правами в сфері творення права, нехтування об’єктивними потребами 

зміни правового регулювання тощо. Вдосконалення утворення права є складовою 

частиною перспектив його розвитку, відображає властивість (здатність) утворення 

права до його якісних змін під впливом усвідомленої діяльності суб’єктів, а їх 

наукове пізнання стане логічним продовженням попереднього вивчення історико-

методологічних, загальнотеоретичних та суб’єктних аспектів утворення права, дасть 

змогу розкрити актуальні проблеми перспектив утворення права та шляхів його 

удосконалення.  

Зазначені характеристики утворення права найбільш ґрунтовно та всебічно 

розкриваються з точки зору комунікативно-інституційного методологічного 

підходу, оскільки, з одного боку, засновані на темпоральних властивостях та 

pумовлені відносинами між суб’єктами, змінами, які відбуваються в їх змісті, що 

становлять основу утворення права, а з іншого боку, виявляються на рівні правових 

інституцій (процес утворення права, норми права, правове регулювання, суб’єктний 

склад правоутворення тощо), визначаючи відповідні якісні зміни вказаних 
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інституцій. Поєднуючи комунікативно-правові та інституційні аспекти утворення 

права в контексті перспектив його розвитку та шляхів удосконалення, можемо 

зазначити, що розвиток та удосконалення утворення права виявляються в 

органічному поєднанні якісних змін комунікативно-правової складової утворення 

права, а також його інституційного прояву. У науковому аспекті актуалізує питання 

правоутворення крізь призму перспектив його розвитку та шляхів удосконалення 

методологічна невизначеність наукового пізнання, неусталеність і поляризація його 

методологічних підходів, що зумовлює розпорошеність наукових результатів 

пізнання правоутворення, в тому числі й проблематики перспектив його розвитку та 

шляхів удосконалення. 

Актуальність наукового пізнання перспектив розвитку та шляхів удосконалення 

правоутворення зумовлюється також прикладним значенням утворення права. 

Насамперед слід звернути увагу на прикладну складову утворення права, що 

пов’язана із змінами в практичній сфері життєдіяльності суспільства шляхом 

виявлення об’єктивної необхідності зміни правового регулювання, здійснення 

творення права, надання йому відповідної форми та змісту, подальшого поширення 

на суспільні відносини тощо. У цьому плані проблематика перспектив розвитку 

правоутворення і шляхів його удосконалення з точки зору покращення процесу 

утворення права, виявлення і врахування об’єктивних закономірностей його 

розвитку, підвищення рівня якості права, якості форм його вираження, 

результативності поширення на суспільні відносини має важливе значення, потребує 

свого наукового переосмислення з метою вироблення наукових знань про 

перспективи утворення права, шляхи удосконалення як процесу його утворення, так 

і підвищення якісного рівня самого права. Прикладний характер утворення права за 

своєю сутністю полягає в тому, що сам процес утворення права має перспективний 

характер, націлений на досягнення певного правового результату в майбутньому. 

Аналіз проблем перспектив розвитку утворення права та виокремлення і 

обґрунтування шляхів його вдосконалення дає можливість обґрунтувати пріоритетні 

напрями модернізації юридичної техніки, підвищення якості звичаєвої та 

прецедентної форм утворення права, забезпечення функціонування механізму 
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виявлення та адекватного відображення об’єктивних потреб змін правового 

регулювання, а також вдосконалення юридичної форми існуючих суспільних 

відносин, забезпечення її оптимальності, ефективності та надійності [444, с. 107]. 

Посилює актуальність дослідження перспектив утворення права та шляхів його 

вдосконалення неоднозначність наукового розуміння правоутворення в цілому, про 

що ми вже зазначали в межах розділів 1 та 3 цієї праці. У результаті наявні погляди 

вчених на проблематику перспектив розвитку правоутворення та шляхів його 

вдосконалення мають досить розпорошений характер, обґрунтовують переважно 

лише окремі ідеї щодо розвитку правоутворення та деякі пропозиції щодо 

оптимізації правоутворення, оптимізації реалізації окремих його етапів (стадій), 

підвищення якості функціонування суб’єктів утворення права тощо. У результаті 

стан наукової розробки питань перспектив розвитку утворення права 

відображається в окремих наукових поглядах, які не узагальнені та стосуються 

окремих аспектів правоутворення.  

Окремо слід наголосити на особливостях сучасного етапу розвитку суспільства, 

держави та правової системи України, які мають перехідний характер становлення, 

що супроводжується реформуванням більшості сфер життєдіяльності суспільства, 

держави та правової системи. Вказаний процес ускладнюється непослідовністю 

розвитку права, його якісною недосконалістю, недостатньою ефективністю дії права 

тощо. Вказане супроводжується і відповідними змінами в утворенні права, посилює 

необхідність у вдосконаленні утворення права, забезпеченні його якості, 

ефективності дії та результативності впливу на суспільні відносини, що забезпечує 

основу подальшого ефективного правового впливу на суспільні відносини, 

досягнення необхідного правового результату. Надзвичайно важливим є посилення 

наукових досліджень перспектив розвитку та шляхів удосконалення правоутворення 

в контексті забезпечення його зародження, виникнення, розвитку та функціонування 

відповідно до об’єктивних потреб розвитку суспільства, забезпечення основи для 

обґрунтування, закріплення та застосування засобів реформування і розвитку 

відповідних сфер життєдіяльності соціуму. Слід погодитися з думкою 

О. Ю. Калініна, що у сфері теоретико-правових досліджень ще не обґрунтовано 
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відповіді на питання передбачення, моделювання та удосконалення утворення 

права. З’ясування відповіді на це питання займає важливе місце в системі сучасних 

наукових досліджень правоутворення [298, с. 9-10], що потребує посилення 

досліджень новими методологічними підходами та методами наукового пізнання 

[32, с. 32; 33, с. 79], поєднання яких дасть змогу виокремити закономірності 

утворення права, розмежувати стихійне та свідомо-вольове в утворенні права, 

винайти шляхи його удосконалення [291, с. 18-19; 703, с. 4-5]. 

Предметною основою наукового дослідження перспектив розвитку та шляхів 

удосконалення правоутворення вважаємо за доцільне взяти особливості утворення 

права, що є характерним для правоутворення в Україні. Це пояснюється наявним 

станом реформування більшості сфер життєдіяльності суспільства, в тому числі й 

правової сфери, що потребує належного наукового забезпечення. Особливо 

потребують наукового переосмислення аспекти утворення права крізь призму його 

реформаторського впливу на розвиток суспільства, державності, правової системи, 

що має перспективний характер, потребує свого вдосконалення та підвищення 

ефективності. Окрім того зміни, які відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, з одного боку, зумовлюють зміни самого правоутворення як соціально 

обумовленого явища, потребують наукового обґрунтування крізь призму впливу 

соціальних трансформацій на утворення права, перспектив такого впливу та 

можливих наслідків. З іншого боку, саме правоутворення, змінюючись та 

удосконалюючись, має стати особливим засобом подальшого впливу на суспільні 

відносини, забезпечуючи як реформування відповідних сфер життєдіяльності 

суспільства, так і розвиток суспільства в цілому. Наукове дослідження перспектив 

розвитку та шляхів удосконалення правоутворення в контексті розвитку України 

відображатиме і практичне значення цього дослідження, що отримує своє виявлення 

у формі комплексу висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення 

окремих аспектів утворення права. 

З огляду на вищевикладене, відзначаючи принципову роль утворення права в 

сучасних умовах розвитку суспільства, розбудови держави та правової системи, 

логічним продовженням дослідження буде обґрунтування перспектив розвитку та 
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шляхів удосконалення правоутворення в Україні. Зазначене, на нашу думку, 

зумовлює необхідність постановки таких завдань цього підрозділу:  

1) на підставі аналізу поглядів учених на проблему правоутворення в 

сучасних умовах розвитку українського суспільства, а також практичних аспектів 

його функціонування з’ясувати перспективи розвитку утворення права в Україні, 

здійснити їх узагальнення в межах комплексу напрямів розвитку правоутворення, а 

також розкрити їх зміст;  

2) взявши за основу виокремлені та проаналізовані перспективи розвитку 

правоутворення в Україні, встановити і обґрунтувати шляхи вдосконалення 

правоутворення та розкрити їх зміст. 

Реалізація цих завдань відображатиме підсумкову частину дисертаційної 

роботи, визначатиме практичне значення одержаних результатів, сприятиме 

удосконаленню процесу утворення права, його модернізації, поліпшенню його 

якості та ефективності. 

Правоутворення – це явище, яке за своєю сутністю є залежним від часових 

характеристик його здійснення, зумовлене націленістю на досягнення правового 

результату. Будь-яке процесуальне явище, яким є і правоутворення, відзначається 

аспектами перспективності власного розвитку. Етимологічно «перспектива» 

характеризується як можливості кого-, чого-небудь у майбутньому; сприятливі 

умови для майбутньої діяльності когось або наступного розвитку чогось; плани та 

види на майбутнє, певні сподівання; те, що чекає на кого-небудь або на щось у 

майбутньому [647]. З точки зору методології наукового пізнання феномен 

перспективи можна визначити як самостійний спосіб дослідження, який за основу 

пізнання бере властивість досліджуваного явища чи процесу до змін. Результатом 

застосування цього способу буде сформований глобальний погляд на речі, широкий 

ракурс, що оформився в нову стратегію наукового пошуку [176]. На нашу думку, 

перспективи розвитку правоутворення: 

 по-перше, є самостійним аспектом утворення права, що відображає його 

закономірності щодо змінюваності в темпоральному вимірі; 
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 по-друге, відображають особливості його сучасного і майбутнього 

функціонування, зумовленого впливом широкого кола факторів утворення права, 

потенційно сприяє виокремленню спільних та відмінних характеристик наявного та 

перспективного; 

 по-третє, характеризуються як засіб пізнання закономірностей утворення 

права крізь призму зміни його характеристик у майбутньому; 

 по-четверте, є комплексом критеріїв виміру рівня прогресу або регресу 

утворення права, а також самого права як його результату. 

Невід’ємним аспектом категорії «перспективи розвитку» є вдосконалення 

досліджуваного явища або процесу. За своєю сутністю перспективи розвитку 

правоутворення пов’язані з: 

1) об’єктивним елементом, який характеризує перспективи розвитку 

правоутворення як такі, що відбуваються незалежно від свідомості індивідів, під 

впливом об’єктивної реальності. Відповідно, такий розвиток правоутворення 

відбувається еволюційно, з врахуванням факторів правоутворення, їх зміни та 

характеру впливу на утворення права. Тому і саме пізнання перспектив розвитку 

правоутворення відбувається з точки зору його місця в системі явищ правової 

реальності, що відповідає засадам пізнання з точки зору матеріалістичної 

діалектики; 

2) суб’єктивним елементом, що впливає на перспективи розвитку 

правоутворення, є коло факторів, безпосередньо залежних від свідомості та волі 

індивідів, їх розумових здібностей і поведінки. Отже, пізнання перспектив розвитку 

утворення права має відбуватися не лише з точки зору його місця в системі явищ 

правової реальності як об’єктивно зумовленого явища, а й з точки зору впливу на 

розвиток утворення права свідомості та волі індивідів, що відбувається відповідно 

до їх внутрішнього переконання та реалізується в межах їх поведінки.  

Поєднання об’єктивності та суб’єктивності в аспекті перспектив розвитку 

правоутворення так само відповідає засадам матеріалістичної логіки, а результат 

такого поєднання дає змогу з’ясувати роль, значення та можливий результат 

розвитку утворення права в перспективі. Окремим аспектом поєднання об’єктивного 
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та суб’єктивного елементів перспектив розвитку правоутворення є його 

удосконалення, тобто зміни в бік поліпшення та результат такої зміни [647, с. 631], 

поліпшення і покращення процесу такої діяльності [302] підвищення рівня якості 

[539] тощо. Суб’єктивний аспект терміна удосконалення, в тому числі й щодо явища 

«правоутворення», відзначається і у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови, де термін «удосконалення» тлумачиться як дія за значенням 

«удосконалювати», тобто робити досконалішим, кращим [72, с. 1497-1498]. Це 

пояснюється здатністю людини до керування власною поведінкою, яка під впливом 

різноманітних засобів визначає її зміст і результативність. У цьому аспекті ми 

можемо говорити про можливість удосконалення правоутворення, засновуючись на 

наукових положеннях, визначивши і обґрунтувавши комплекс шляхів такого 

удосконалення. На наш погляд, удосконалення правоутворення з точки зору 

об’єктивної зумовленості утворення права може бути визначене як властивість 

утворення права до поліпшення, підвищення рівня якості, а з точки зору 

суб’єктивного аспекту – удосконалення правоутворення є  розумовою та 

практичною діяльністю суб’єктів щодо зміни утворення права в напрямі його 

покращення та підвищення рівня якості.  

Перспективи розвитку та шляхи удосконалення правоутворення як самостійні 

теоретико-правові аспекти пізнання утворення права потребують виокремлення та 

подальшого застосування методологічного підходу, який буде взято за основу 

такого пізнання. Враховуючи, що в цьому дослідженні ми вже встановили переваги 

комунікативно-інституційного підходу до пізнання теоретико-правових аспектів 

утворення права, вважаємо, що його пізнавальний потенціал є достатнім для 

вивчення і таких аспектів, як перспективи розвитку та шляхи удосконалення 

утворення права в Україні. Комунікативно-інституційний методологічний підхід у 

частині його застосування до пізнання перспектив розвитку та шляхів 

удосконалення правоутворення в Україні, на нашу думку, забезпечить можливість: 

 по-перше, розкрити правоутворення крізь призму його розвитку, що 

характеризується закономірностями зародження, становлення, сучасного 

функціонування та потенціалу для розвитку в майбутньому, потенційно націлений 
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на якісні зміни. Такий розвиток правоутворення відображатиме відповідні зміни у 

його властивостях, що найбільш всесторонньо розкриються крізь призму якісних 

змін взаємозв’язку між суб’єктами суспільства, що складає основу змісту утворення 

права, та форм його інституційного вираження; 

 по-друге, найбільш усебічно розкрити об’єктивний і суб’єктивний аспекти, 

що визначають майбутній якісний стан утворення права, визначити шляхи впливу 

на утворення права з метою підвищення його рівня. Об’єктивність утворення права 

в частині його розвитку та удосконалення засновується на комунікативно-правовій 

основі, яка змінюється під впливом об’єктивних факторів розвитку суспільства, в 

подальшому впливає на утворення права як виявлення об’єктивних закономірностей 

розвитку соціуму. Суб’єктивний характер розвитку права та його удосконалення 

виявляється як у відповідних комунікативних відносинах, зумовлених людською 

діяльністю, так і у його інституційному прояві у вигляді суб’єктів утворення права, 

їх поведінки, впливу на формування змісту та форми права, процесу утворення 

права. Вказане потребує поєднання функціональних можливостей комунікативно-

інституційного методологічного підходу щодо встановлення об’єктивної 

зумовленості розвитку правоутворення і його властивостей до удосконалення, та 

суб’єктивної зумовленості його розвитку і удосконалення, що залежить від 

свідомості та вольової поведінки суб’єктів; 

 по-третє, застосування комунікативно-інституційного підходу до пізнання 

перспектив розвитку та шляхів удосконалення правоутворення дають можливість 

структурувати розвиток правоутворення на окремі напрями, що підтвердить 

потенційну здатність утворення права до поліпшення його якісного виявлення крізь 

призму комунікативно-правових властивостей та інституційного виявлення, а також 

забезпечить можливість структурувати удосконалення правоутворення шляхом 

виокремлення і обґрунтування основних його шляхів. Комунікативно-інституційний 

підхід до наукового пізнання перспектив розвитку та шляхів удосконалення 

правоутворення функціонально здатен дослідити правоутворення з точки зору його 

структуризації на окремі напрями і шляхи, визначити взаємозв’язок між 

перспективами розвитку та шляхами удосконалення правоутворення крізь призму 
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взаємодії індивідів, а також охарактеризувати зв’язок між об’єктивністю розвитку 

утворення права та суб’єктивною зумовленістю його удосконалення; 

 по-четверте, комунікативно-інституційний підхід до пізнання перспектив 

розвитку та шляхів удосконалення утворення права створює можливість розкрити 

вказані аспекти з точки зору їх предметної основи, що є характерним для 

правоутворення, яке відбувається в Україні. Саме комунікативно-інституційний 

методологічний підхід, покладений в основу пізнання, вказує на особливості 

реформування більшості сфер життєдіяльності суспільства, що за своєю сутністю 

мають комунікативно-правовий характер та забезпечують взаємозв’язок між 

індивідами. Водночас потребують наукового переосмислення аспекти утворення 

права крізь призму його реформаторського впливу на розвиток суспільства, 

державності, правової системи, що відображає інструментальне призначення 

утворення права, виявляється у формі його інституційного виявлення як засобу 

впливу на життєдіяльність суспільства. Застосування вказаного методологічного 

підходу забезпечить встановлення впливу комунікативно-правових змін, що 

відбуваються в суспільстві, на саме утворення права, з’ясувати особливості 

комунікативно-інституційних трансформацій утворення права в частині взаємодії 

між індивідами, форм прояву утворення права, процесу його здійснення, якості 

права як результату його утворення тощо. Окрім того, можливим буде встановлення 

особливостей впливу утворення права на суспільні відносини з метою 

реформування відповідних сфер життєдіяльності суспільства і розвитку суспільства 

в цілому. 

Перспективи розвитку правоутворення в Україні безпосередньо зумовлені 

особливостями розвитку українського суспільства, розбудовою державно-владних 

інституцій, функціонуванням правової системи. Проблематику перспектив розвитку 

правоутворення в юридичній літературі вчені розкривають переважно 

опосередковано, в контексті характеристики перспектив розвитку права та факторів, 

які впливають на подальшу розбудову системи права [794; 619]; становлення 

особливостей реформування суб’єктів творення права [760; 395]; підвищення 

ефективності творення права та законодавчої бази [277; 485; 507; 767; 796; 755; 752]; 
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гармонізації національного законодавства з нормами міжнародного права [31; 384] 

тощо. Проте переважна більшість учених уникає аналізу перспектив розвитку саме 

правоутворення в Україні, невиправдано не розкриває закономірностей розвитку 

права, правового регулювання, функціонування правової системи з точки зору 

перспектив розвитку правоутворення, шляхів його удосконалення. Саме 

правоутворення є основою подальшого розвитку правових явищ і процесів, оскільки 

знаходиться біля витоків їх зародження та подальшого становлення, тому пізнання 

перспектив їх розвитку має відбуватися з огляду на перспективи розвитку утворення 

права.  

Традиційно в юридичній науці перспективи розвитку правових явищ і процесів 

розкривають шляхом обґрунтування окремих положень, які відображають 

особливості зміни факторів, що впливають на розвиток досліджуваного явища і, як 

наслідок, зумовлюють передбачення перспектив його розвитку. Такий підхід є 

цілком виправданим, оскільки характеризує закономірності розвитку дослідженого 

явища як об’єктивно змінюваного в часовому вимірі під впливом факторів, що 

зумовлюють ці зміни. Однак складність, багатоаспектність та інтенсивність 

розвитку суспільства і суспільних відносин, а з ними і правоутворення засвідчує те, 

що неможливо охопити перспективи розвитку правоутворення в межах окремих 

положень. Доцільно узагальнити перспективи розвитку правоутворення за 

допомогою напрямів такого розвитку, які здатні значно масштабніше розкрити 

розвиток правоутворення в Україні. Отже, досліджуючи проблематику перспектив 

розвитку правоутворення в Україні, вважаємо за доцільне виокремити та розкрити 

зміст наступних положень, що визначають напрями розвитку правоутворення в 

Україні, до яких, на нашу думку, належать наступні. 

1. Оскільки правоутворення є соціально зумовленим явищем, 

перспективність його розвитку безпосередньо залежить від особливостей розвитку 

самого суспільства. Розвиток більшості сфер сучасного українського суспільства 

пов’язаний зі здійсненням широкомасштабних реформ, що мають сприяти 

формуванню суспільства нового якісного рівня, що відповідатиме критеріям 

громадянського. З огляду на це, важливим перспективним напрямом розвитку 
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правоутворення є його націленість на забезпечення ефективності та 

результативності здійснення реформ. Умовно такий напрям можна назвати 

«реформаційно-орієнтаційним», що пов’язаний із посиленням ролі факторів, які 

визначають об’єктивну необхідність докорінного реформування більшості сфер 

життєдіяльності суспільства, активізацію творення права, орієнтованим на 

впровадження, посилення, прискорення, продовження, забезпечення реформ. 

Процес реформування – це сукупність дій, які застосовуються з метою зміни чого-

небудь шляхом реформи (реформ); перетворення, перебудовування [647];  

перетворення, зміни, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя, яка того 

потребує [72, с. 1218]. Тобто детермінантом утворення права стає об’єктивна 

необхідність (потреба) реформування життєдіяльності суспільства, націленість 

утворення права на досягнення реформаційного результату, тобто на зміну, 

перетворення, здійснення нововведень у відповідній сфері життєдіяльності 

суспільства. Вказаний напрям розвитку правоутворення має соціально зумовлений 

характер, заснований на закономірностях розвитку суспільства, що породжують 

об’єктивну необхідність утворення права. В юридичній літературі проблематика 

реалізації реформ у суспільстві, особливо в межах правової, політичної, економічної 

та соціальної сфер, переважно пов’язуються, в тому числі, з поліпшенням правового 

забезпечення запланованих реформ або тих, що вже реалізуються. Зупинимось на 

цьому детальніше. Принципове значення на сьогодні має економічна сфера 

життєдіяльності суспільства, що потребує ґрунтовної перебудови з огляду на 

формування ринкової моделі господарювання, посилення економічних зв’язків між 

суб’єктами, інтеграції економіки України до світової економічної системи тощо. В 

юридичній літературі вчені справедливо вказують а те, що основними факторами, 

що визначають формування права, є матеріальні умови функціонування суспільства, 

що визначають економічну сферу життя людей та суспільства. Саме матеріальні 

умови забезпечують рівність різних форм власності, захист економічних прав і 

свобод людини й громадянина, інтересів вітчизняного товаровиробника (економічні 

фактори). Так, нові форми власності, ринкові умови виробництва, багатоукладність 

економічного розвитку призвели до прийняття лише за останні десять років понад 
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тисячу законів економічного призначення [322, с. 20-21]. Економічна сфера 

життєдіяльності суспільства дійсно займає центральне місце в системі факторів 

утворення права, а особливості динаміки її функціонування доводять, що утворення 

права супроводжується та в подальшому буде пов’язано з: 

а) посиленням впливу власників значних матеріальних активів, фінансових 

ресурсів, системних фінансових установ та великих підприємств і їх об’єднань 

(транснаціональних корпорацій, міжнародних фінансових установ, підприємств, які 

займають монопольне становище в сфері господарювання тощо), які лобіюватимуть 

власні економічні інтереси шляхом їх забезпечення за допомогою права. Нині ми є 

свідками суттєвого впливу Міжнародного валютного фонду (МВФ) на утворення 

національного права в Україні, коли за результатами чергових переговорів 

представників Міжнародного валютного фонду та Кабінету Міністрів України 

розробляється та підписується меморандум про співпрацю, умовами якого є, в тому 

числі, й питання прийняття, зміни або скасування відповідних нормативно-правових 

актів законодавчого та підзаконного рівнів. Такими прикладами є скасування 

пільгового оподаткування суб’єктів господарювання в сфері сільського 

господарства з 2017 року (Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» від 21.12.2016 року № 1801-VIII) [229]; прийняття низки антикорупційних 

законів (Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

від 14.10.2014 року № 1698-VII; Закон України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 

роки» від 14.10.2014 року № 1699-VII; Закон України «Про запобігання корупції» 

від 14.10.2014 року № 1700-VII; Закон України «Про очищення влади» 

від 16.09.2014 року № 1682-VII тощо) [244; 237; 236; 252]; законів у сфері 

пенсійного забезпечення в аспектах поступової зміни пенсійного віку, скорочення 

підстав для дочасного виходу на пенсію та посилення підстав для отримання 

мінімальної пенсії; встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без 

надання пільг для будь-яких професій (окрім військових) (Лист про наміри 

№ 14168/0/2-16 від 01.09.2016 року за підписами Президента України 

П. Порошенка, Прем’єр-Міністра України В. Гройсмана, Міністра фінансів України 
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О. Данилюка, Голови Національного банку України В. Гонтаревої) [404] тощо. Як 

приклад можемо зазначити наявність потужного лобістського впливу на утворення 

права з боку власників та управлінців суб’єктів господарювання в сфері 

автовиробництва, що пов’язане з їх впливом на прийняття низки законодавчих актів 

щодо підтримки підприємств вітчизняного автопрому та введення низки додаткових 

обов’язкових платежів, які сплачуються імпортерами та покупцями 

автотранспортних засобів іноземного виробництва (Закон України «Про 

стимулювання виробництва автомобілів в Україні» від 19.09.1997 року № 535/97-

ВР) [267]; 

б) утворення права під впливом економічних факторів відбувається в так 

званому «антикризовому» порядку, оскільки на процес правоутворення суттєво 

впливають наявні кризові явища в економічній сфері або реальний ризик їх 

виникнення, а завданням утворення права дедалі частіше стає подолання наслідків 

кризових явищ в економічній сфері або недопущення їх появи у майбутньому. 

Посилення антикризового характеру утворення права, що спостерігається в сучасній 

Україні, є наслідком поглиблення економічної кризи, недостатньої розбудови 

ринкової економіки, в окремих випадках збереження адміністративно-командних 

методів управління в економічній сфері. Поглиблює кризовий стан економіки вплив 

світової економічної кризи, руйнування економічних зв’язків внаслідок анексії 

території АР Крим, тимчасової окупації частин територій Донецької та Луганської 

областей тощо. Прикладами утворення права в антикризовому порядку є Закон 

України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної 

галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 року № 800-VI [235], прийняття 

якого було зумовлено поширенням світової фінансової кризи на будівельну галузь 

та житлове будівництво, що потребувало вжиття відповідних заходів для мінімізації 

наслідків її впливу; 

в) окремим напрямом розвитку правоутворення в Україні слід назвати 

націленість утворення права на здійснення реформ в економічній сфері щодо 

реформування системи оподаткування (Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
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податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VIII) [214]; у бюджетній сфері 

(Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 року № 79-VIII) [204]; на здійснення 

адміністративної реформи в Україні (Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 

04.07.2013 року № 406-VII) [207]; на реалізацію пенсійної реформи (Закон України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 

від 08.07.2011 року № 3668-VI) [240] тощо. Реформаторський характер утворення 

права визначатиме його націленість на результат, строковий характер дії утворених 

норм права, наявність чіткого критерію їх ефективності, що визначатиме доцільність 

збереження норми права в дії або її зміну, скасування, визначення конкретних 

правових засобів, використання яких забезпечить здійснення самих реформ.  

Не менш важливе значення в сучасних умовах утворення права має політична 

сфера життєдіяльності суспільства. Політичні фактори утворення права на сьогодні 

займають центральне місце в системі факторів правоутворення. Слід підтримати 

думку вчених про те, що значний вплив на формування правової бази має політична 

ситуація в державі, розстановка політичних сил, характер їхньої взаємодії або 

протидії, самодостатність політичних партій, рухів, громадських організацій тощо 

(політичні фактори). Політична ситуація в державі позначається на розвиткові 

податкового, соціального, виборчого, бюджетного законодавства [322, с. 19-20]. На 

переконання Д. В. Чухвічева, незважаючи на те, що правоутворення апріорі є 

зумовленим суспільними відносинами, а за своєю сутністю саме населення держави 

має визначати формування права, проте як показує практика, вагому роль у цьому 

процесі відіграють суб’єкти політичної системи.  Їх вплив на законотворчий процес 

дає можливість законодавцям враховувати відмінності в інтересах різних 

політичних верств і такі групи впливають на законотворчість за допомогою 

інституту лобіювання. Продовжуючи зазначену думку, вчений розглядає роль 

лобіювання (лобізму) в утворенні права як надзвичайно спірного інституту 

законодавчої техніки [754, с. 195]. Сучасний етап розвитку політичної системи 

українського суспільства має складний характер, знаходиться в процесі становлення 
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і розбудови, водночас пов’язаний із глибокими кризовими процесами в її 

функціонуванні. Політична сфера життєдіяльності суспільства займає центральне 

місце в системі факторів утворення права, а особливості динаміки її функціонування 

доводять, що подальший розвиток утворення права буде пов’язаний із: 

 по-перше, посиленням конкуренційної боротьби між представниками 

політичних еліт, яка відображатиметься на процесі та результаті утворення права, де 

правоутворення стане сферою боротьби політичних інтересів, результатом 

політичних домовленостей, сферою політичного шантажу, зловживань і політичного 

тиску, засобом боротьби з політичними конкурентами тощо. На прикладі роботи 

Верховної Ради України, склад якої сформовано представниками тих або інших 

політичних сил, можна відзначити поширену практику кулуарних політичних 

домовленостей у сфері утворення права. Особливо це стосується реалізації 

економічних інтересів, політичних амбіцій, посилення своєї ролі в політичному 

житті українського суспільства. Ми є свідками серйозного впливу парламентських 

політичних сил на утворення національного права в Україні, коли за результатами 

політичних домовленостей розробляються та приймаються, змінюються та 

скасовуються нормативно-правові акти законодавчого та підзаконного рівнів. Як 

приклад, згадаємо прийняття законів України, якими ухвалювались Державні 

бюджети останніх років, де видаткова частина бюджету стала предметом політичної 

домовленості. Цікавим прикладом посилення політичної боротьби, що реалізується 

у сфері утворення права, є прийняття 17 листопада 2011 року Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» № 4061-VI [201], положення якого забороняли 

блокам політичних партій брати участь у виборах народних депутатів України, тим 

самим було позбавлено Блок Юлії Тимошенко та ряд інших блоків політичних 

партій брати участь у виборах народних депутатів України 2012 року. Фактично цей 

приклад засвідчує штучне перешкоджання участі у виборах народних депутатів 

України, що здійснено у сфері правоутворення шляхом реалізації суб’єктивних 

інтересів та їх втілення у положеннях Закону у формі забороняючої норми права; 

 по-друге, посиленням політичної кризи, зумовленої поглибленням 

протистоянь між провладними (коаліційними) та опозиційними політичними 
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силами. У сучасних умовах ми постійно спостерігаємо неспроможність Верховної 

Ради України повноцінно працювати у сфері творення права, поширеною є практика 

непослідовності розгляду і прийняття законодавчих актів, зловживання скороченою 

процедурою розгляду законопроектів, протистоянням між коаліційними та 

опозиційними політичними силами; 

 по-третє, підвищенням ролі зовнішньополітичних факторів в утворенні 

права. Інтеграційний характер розвитку України, націлений на активізацію участі 

України в міжнародних (міждержавних) об’єднаннях, передбачає утворення права в 

контексті гармонізації розвитку національного права із розвитком міжнародного 

права. З огляду на це, в подальшому посилюватиметься вплив на утворення права 

міжнародної активності України, що супроводжуватиметься відповідними змінами в 

національному праві. 

Інші сфери життєдіяльності суспільства так само впливають на процес 

утворення права та його подальший розвиток. Зокрема, соціальна сфера посідає 

важливе місце в сучасних умовах життєдіяльності суспільства. На переконання 

вчених, соціальна сфера має принципово важливе значення для створення правових 

норм, що реалізується через певний рівень громадської активності й громадського 

контролю за станом справ у сфері утворення права, рівень розвиненості 

професійних та громадянських інтересів, можливість їх лобіювання в органах влади 

[322, с. 21]. Динамізм економічних, політичних і соціально-культурних сфер 

постсоціалістичного суспільства висуває дедалі нові й нові завдання правового 

регулювання суспільних відносин. Соціальна зумовленість та багатогранність цих 

завдань виявляється навіть простим перерахуванням проблем, що виникають перед 

законотворчістю: дослідження різних соціальних причин, чинників, що зумовлюють 

потребу в нормативно-правовому регулюванні ринкових відносин законом; 

виявлення і врахування інтересів соціальних і національних утворень, суспільних 

груп і суспільства, їх особливостей, впливу звичаїв і традицій; поєднання 

звичайного, практичного та теоретичного рівнів свідомості різних груп людей, еліт, 

прошарків у процесі створення закону; здійснення порівняльного аналізу 

законопроекту не тільки з аналогічними правилами минулих років і чинних 
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законодавчих систем іноземних держав, а й з іншими регуляторами (моральними, 

звичайними, традиційними тощо); наукова розробка концепції, принципових 

положень закону; виявлення громадської думки щодо доцільності прийняття того чи 

іншого закону [609, с. 333]. Перспективним в аспекті утворення права є 

удосконалення правового регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення, 

охорони здоров’я, освіти та науки тощо. На утворення права в Україні впливають й 

інші сфери життєдіяльності суспільства, зокрема культурна, релігійна, національна 

тощо, які визначають утворення права та його подальший вплив на суспільні 

відносини. У літературі, присвяченій дослідженню проблем реформування правової 

сфери життя суспільства, відзначається, що будь-які соціальні перетворення, які 

відбуваються в умовах глобального реформування сфер життєдіяльності 

суспільства, проходять через етап «трансформаційної кризи», яка є специфічним 

становищем суспільства, в якому з величезними труднощами для держави та її 

населення реалізуються соціальні модифікації (зміни), що відбуваються в умовах 

соціальних протиріч і конфліктів різноманітних інтересів [389, с. 23-24]. Вказані 

зміни перебувають під впливом загальної тенденції міжнародної соціалізації 

(глобалізації) та залучення до міжнародних стандартів у всіх сферах 

життєдіяльності. Саме ці зміни є найбільш характерними для сучасного етапу 

розбудови України та формування громадянського суспільства. Реформування 

значного числа сфер життєдіяльності суспільства безпосередньо позначається і на 

правоутворенні, яке, з одного боку, є засобом модернізації (перетворення) 

суспільства шляхом створення правових норм, а з іншого – є об’єктом системи 

соціальних перетворень відповідно до рівня розвитку суспільства та міжнародних 

стандартів. У сучасних соціологічних джерелах зміст реформаційного етапу 

розвитку суспільства країн колишнього СРСР характеризується як перехідний від 

затяжного кризового етапу до етапу становлення демократичних інститутів та 

впровадження реформаторських засад розвитку державно-правових явищ [2, с. 46].  

2. З огляду на те, що правоутворення зумовлене життєдіяльністю суспільства, 

відносини в якому дедалі більше набувають суперечливого змісту, слід зазначити, 

що його існування і функціонування потенційно націлене на впорядкування 
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суспільних відносин, на надання їм ознак стабільності, послідовного розвитку та 

передбачуваності. У цьому аспекті справедлива думка тих учених, які вважають що 

право є більш необхідним та бажаним у такому суспільстві, де відносини між 

суб’єктами мають вищий рівень соціальної неоднорідності, потенційно 

сприятливіше для виникнення соціальних конфліктів, особливо це характерне для 

тих суспільств, які засновані на державно-владній організації [625, с. 41-42], а отже, 

находяться в стані ризику виникнення соціальних конфліктів та необхідності 

протидії їм, їх подолання за допомогою компромісу [509, с. 160-161], що відповідає 

засадам правової комунікації між людьми, які породжують як соціальний конфлікт, 

так і соціальний компроміс. З огляду на зазначене, важливим перспективним 

напрямом розвитку правоутворення буде його націленість на забезпечення 

стабільності, внутрішньої непротирічності, передбачуваності суспільних відносин, 

їх сталого неконфліктного розвитку. Умовно вказаний напрям розвитку 

правоутворення можна назвати «компромісно-орієнтаційним», пов’язаним із 

винайденням соціального компромісу як основи стабільності й передбачуваності 

суспільних відносин, його закріплення, забезпечення та націленість на 

впровадження в життєдіяльність суспільства. Компроміс – це згода з ким-небудь, у 

чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети 

[647]; і така мета, на переконання вчених, досягається у вигляді специфічної форми 

суспільних відносин, що є результатом прийняття обов’язкового рішення 

учасниками компромісу.  

Такий компромісно-орієнтаційний напрям процесу утворення права є основою 

«формування демократичного режиму в суспільстві» [48, с. 101], забезпечує 

застосування демократичних методів управління [514, с. 537-539], є основою 

погодження інтересів суб’єктів соціуму та досягнення згоди між ними [378, с. 7; 490, 

с. 30], досягнення стану порядку, суспільної злагоди, гармонії та безконфліктності 

[547, с. 200-202]. Цікавий приклад досягнення компромісу наводить у своєму 

дисертаційному дослідженні С. В. Бобровник, яка звертається до сфери 

надзвичайних ситуацій та проблем досягнення суспільного компромісу в їх умовах. 

Вчена вказує, що з виникненням таких ситуацій змінюється характер правового 
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регулювання (тобто детермінується та здійснюється процес утворення права. – 

Прим. авт.). Цей процес пов’язаний із застосуванням надзвичайних способів, 

заходів регулювання суспільних відносин; зміною ціннісних пріоритетів; 

обмеженням деяких прав і свобод людини і громадянина та значним розширенням 

повноважень державних органів [48, с. 95]. Дійсно, введення воєнного стану в 

Україні, що має на сьогодні значний ступінь ймовірності, залежатиме від 

правоутворюючого процесу та буде пов’язаний зі знайденням компромісу між: 

а) введенням особливого правового режиму, тобто кола надзвичайних способів 

і заходів правового впливу, а саме: надання відповідним органам державної влади, 

військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної 

агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене 

загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень; 

б) метою щодо протидії збройній агресії чи загрози нападу, небезпеки 

державній незалежності України, її територіальній цілісності. 

В Україні компромісно-орієнтаційний характер утворення права досить 

поширений в політичній сфері життєдіяльності суспільства. Практика діяльності 

Верховної Ради України доводить, що в історії її діяльності досить часто траплялися 

випадки виникнення політичної кризи, виникнення конфліктів між депутатськими 

фракціями та окремими народними депутатами України, Верховної Ради України з 

Президентом України, що призводило до блокування роботи парламенту, 

поглиблення політичної кризи в державі. Наслідком цього стали компромісні 

домовленості, які породжували правові норми, що утворювались та оформлювались 

як відповідні акти творення права та сприяли розв’язанню політичної кризи, 

покращенню організації роботи Верховної Ради України (наприклад, 

Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України 

про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України 
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від 08.06.1995 року № 1к/95-ВР; Універсал Національної Єдності, підписаний 

Президентом України, в. о. Прем’єр-міністра України та Головою Верховної Ради 

України, а також керівниками всіх фракцій Верховної Ради України від 03.08.206 

року; Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» 

від 27.11.2014 року) [340; 713; 720] тощо. 

3. Оскільки правоутворення має не лише соціально зумовлену сутність, а й 

відповідний інституційний характер функціонування, вираження та впливу, слід 

наголосити і на такому перспективному напрямі розвитку утворення права, як 

подальше підвищення рівня якості, ефективності утворення права, забезпечення 

його оптимальності та збалансування з процесом утворення інших засобів 

соціального регулювання. Умовно вказаний напрям розвитку правоутворення можна 

назвати «інституційно-орієнтаційним». Правоутворення – це не лише об’єктивно 

зумовлений процес формування права, а й явище, наділене власними 

інституційними характеристиками, які притаманні утворенню права, забезпечують 

його існування, функціонування та вплив на суспільство. Інституційно-

орієнтаційний напрям розвитку утворення права, на нашу думку, включає: 

 подальшу оптимізацію процесу утворення права, а саме: забезпечення 

своєчасності та оперативності утворення права, 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, забезпечивши при цьому 

поєднання історично зумовлених, суспільно визнаних, добровільно узгоджених, 
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нормативно визначених та конкретно застосованих шляхів утворення права, а також 

надання їх результатам загальнообов’язкового нормативного характеру; 

 подальше розширення та впровадження в практику утворення права 

юридико-технічних засобів творення права та його реалізації, що забезпечуватиме 

формалізацію права, його належне формулювання та сприятиме повноцінному й 

ефективному поширенню на суспільні відносини; 

 трансформація ролі громадянського суспільства та держави в утворенні 

права, що включає в себе посилення їх впливу на утворення права, розвиток їх 

діяльності в напрямі зближення та синхронізації, що має знайти своє виявлення в 

утворенні права у формі збалансування публічних і приватних інтересів, їх 

вираження та закріплення у праві, подальшої їх реалізації.  

Принципове значення будь-якого наукового дослідження відображається в 

наявності конкретних науково обґрунтованих рекомендацій, які стосуються 

удосконалення досліджуваних явищ або процесів. Ця наукова робота – не виняток, 

тому вважаємо за доцільне окремо зупинитись на проблематиці удосконалення 

утворення права в Україні. Варто зазначити, що удосконалення утворення права в 

Україні набуває особливої актуальності на сьогодні. Звичайно, потрібно зауважити, 

що удосконалення утворення права – умовна категорія, оскільки якість утворення 

права є відносно визначеною, а самі критерії якості – абстрактними. Проте 

максимальне дотримання і виконання основних засад правоутворення є основою 

якості як самого процесу і змісту утворення права, так і якості та ефективності права 

і правового регулювання відносин, що є результатом такого утворення. Вважаємо за 

доцільне узагальнити удосконалення правоутворення в Україні в межах відповідних 

шляхів такого удосконалення, що дозволить цілісно уявити проблематику 

підвищення якості утворення права. До комплексу шляхів удосконалення 

правоутворення в Україні варто віднести формування та реалізацію системи 

ідеолого-концептуальних засад утворення права, які, як правило, залежать від 

наявності або відсутності офіційної ідеології держави, положень правової, в тому 

числі й правотворчої політики держави, програм розвитку тих або інших сфер 

життєдіяльності суспільства тощо. З огляду на те, що Україна конституційно 
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проголошена демократичною, правовою соціальною державою, утворення права має 

відповідати засадам демократизму та концептуальності, що можна конкретизувати 

через такі тези: 

 закріплення та реалізація засад рівності суб’єктів у правах і свободах; 

 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. 

Варто зауважити, що зазначені ідеолого-концептуальні засади правоутворення 

мають отримати відповідне правове закріплення у формі положень концепцій 

розвитку законодавства, концепцій підвищення рівня правової свідомості та 

правової культури громадян, положень офіційної правової політики держави тощо. 

Як самостійний напрям (шлях) удосконалення утворення права в Україні варто 

зазначити на посиленні його соціальної та людиноцентристської зумовленості. Його 

змістом є, з одного боку, підвищення рівня правової свідомості та правової культури 

громадян, що забезпечить формування об’єктивної необхідності утворення права, а 

також подальше поширення права на суспільні відносини, а з іншого боку, дасть 

можливість ефективно і достовірно виявляти об’єктивну необхідність утворення 

права, здійснити її аналіз та в подальшому забезпечити формулювання права і його 

реалізацію. Посилення соціальної та людиноцентристської зумовленості утворення 

права передбачає: 

 визнання та дотримання пріоритетності невід’ємних прав і свобод людини 

в процесі утворення права, в його змісті та в подальшій реалізації права; 

 утворення нових норм права має бути здійснено суб’єктом, здатним 

співвіднести його майбутню дієвість з існуючими соціальними, економічними, 

морально-духовними умовами суспільного буття і тенденціями їх розвитку. 

Ігнорування об’єктивно існуючих умов і закономірностей соціально-духовного 
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розвитку створює загрозу нівелювання цінності права, ускладнення або навіть 

унеможливлення його реалізації; 

 для ініціювання утворення права та визначення засобів правового впливу 

на суспільні відносини надзвичайно важливо створити ефективний механізм вияву 

потреб суспільства у відповідних змінах за допомогою створення нових правових 

норм або зміни чинних. Такий механізм повинен максимально комплексно виявляти 

ці передумови та опрацьовувати їх з метою винайдення ефективної моделі 

правового впливу на суспільні відносини та забезпечення потреб розвитку 

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. 

З огляду на неоднозначність і різновекторність наявних поглядів на проблему 

удосконалення правоутворення в Україні, вважаємо за доцільне уточнити та 

розвинути положення, які стосуються вдосконалення утворення права як складного 

багатоаспектного правового явища. Удосконалення правоутворення в Україні слід 

розглядати з точки зору шляхів удосконалення, що можуть бути структуровані на 

три напрями: 

1. Активізація проведення теоретико-правових досліджень закономірностей 

утворення права, що пов’язано з: а) визнанням теоретико-правових аспектів 

утворення права як самостійного напряму наукових юридичних досліджень; 

б) органічним поєднанням та подальшим розвитком теоретико-правових і галузевих 

досліджень утворення права; в) правовим закріпленням проблем утворення права як 

пріоритетного напряму наукових юридичних досліджень в Україні; г) визначенням і 

державною реєстрацією за науковими й навчальними закладами України планових 

науково-дослідних тем, пов’язаних із питаннями утворення права, а також 

здійсненням відповідного контролю за процесом та результатами проведення цих 

досліджень; ґ) посиленням міжнародної співпраці в науковій юридичній сфері щодо 

питань, які стосуються утворення міжнародного та національного права крізь 

призму їх взаємозв’язку, системності, синхронності розвитку тощо. 
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2. Удосконалення практики утворення права, складовими якого є: а) уніфікація 

вимог юридичної техніки насамперед форми, структури, мови та реквізитів актів 

творення права, що дасть цим документам відповідного уніфікованого характеру, 

забезпечивши надалі належне однозначне тлумачення й застосування правових 

норм, що воно закріплює; б) формування міцної правової основи з метою 

забезпечення ефективного функціонування правоутворення, що регламентує 

правовий статус суб’єктів правоутворення, його процедурно-процесуальні основи, 

правовий статус актів правотворчості, вимоги до форм утворення права та актів 

творення права тощо; в) визначення у 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; г) мінімізація 

впливу політичних та інших суб’єктивних факторів на процес утворення права, що 

призводить до розробки та прийняття актів правотворчості такого змісту, в якому 

відображено певні політичні або окремі суб’єктивні інтереси та положення, що не 

завжди відповідають рівню та потребам розвитку певної сфери суспільних відносин; 

ґ) впровадження комплексу заходів, якими уповноважених суб’єктів за 

ефективність, повноту, своєчасність прийняття, введення в дію та реалізації 

утворених норм права визнати суб’єктами юридичної відповідальності; д) створення 

певних стандартів утворення права. Сукупність його стандартизованих властивостей 

має включати вимоги (критерії), що висуваються до учасників правотворчого 

процесу, до порядку і послідовності стадій утворення права; форм утворення права 

тощо; е)  вдосконалення система формально-юридичних засад утворення права. У 

загальному вигляді вони є системою юридичних принципів, способів, засобів, 

правил та методів щодо створення, прийняття, введення в дію та поширення на 

суспільні відносини норм права, яким надано відповідної форми вираження; 

є) науково-експертне забезпечення процесу правоутворення, який припускає участь 

учених найширшого кола спеціальностей: юристів, соціологів, істориків, 

економістів, лінгвістів у процесі виявлення об’єктивної необхідності, формування 

змісту та форми вираження норми права, здійснення її тлумачення, сприяння 
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реалізації тощо. Саме на них покладається завдання виявити і трансформувати 

об’єктивну необхідність зміни правового регулювання у норму права та в 

подальшому в життєдіяльність суспільства; ж) посилення координаційно-

програмного характеру утворення права, що виявляється в необхідності вироблення 

єдиної програми розвитку законодавства у певній сфері суспільних відносин.  

3. Упровадження в освітній процес закладів вищої освіти України юридичного 

спрямування або на їх юридичних факультетах вищих відповідних спеціалізованих 

навчальних дисциплін («Основи нормопроектування», «Проблеми правоутворення» 

тощо) з метою сприяння професійній підготовці фахівців у сфері утворення права. З 

метою реалізації цього завдання нами було підготовлено та успішно впроваджено в 

навчальний процес Київського університету права НАН України навчальні 

дисципліни «Основи нормопроектування та юридичної техніки» та «Проблеми 

правоутворення», розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення. Окрім 

того розроблено модельні робочі програми навчальних дисциплін: Основи 

нормопроектування та Проблеми правоутворення (додаються до цієї роботи). 

 

 

Висновки до Розділу 5. 

 

1. Сучасний стан розвитку правоутворення в Україні: 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 даний час щодо 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 удосконалення. 
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2. Пізнавальні можливості комунікативно-інституційного методологічного 

підходу дозволяють розкрити сучасний стан утворення права в Україні крізь призму 

таких дослідницьких моделей, як: 1) фактори утворення права → стан утворення 

права; 2) стан утворення права → тенденції розвитку утворення права; 3) стан 

утворення права → вдосконалення утворення права.  

3. Складові сучасного стану утворення права в Україні поєднують в собі 

аспекти комунікативно-правової зумовленості утворення права та його 

інституційного виявлення. Такими складовими вважаємо за доцільне виокремити: 

 об’єктивну зумовленість утворення права в Україні, тобто існуючий 

режим, становище, що характеризують відповідність правоутворення об’єктивним 

економічним, соціально-політичним, моральним та іншим суспільним потребам у 

правовому впорядкуванні суспільних відносин; 

 юридико-технічну формалізацію права в Україні, тобто наявний режим, 

становище, що характеризують відповідність утворення права юридико-технічним 

правилам, прийомам, способам та засобам надання праву формально визначеного, 

загальнообов’язкового, офіційно закріпленого характеру; 

 соціалізацію права в Україні, тобто існуючий режим, становище, що 

характеризують поширеність правових правил на поведінку суб’єктів права, 

настання можливих, бажаних або необхідних юридичних наслідків у 

життєдіяльності суспільства. 

4. Перспективи розвитку правоутворення: по-перше, є самостійним аспектом 

утворення права, що відображає його закономірності щодо змінюваності в 

темпоральному вимірі; по-друге, відображають особливості його сучасного і 

майбутнього функціонування, зумовленого впливом широкого кола факторів 

утворення права, потенційно сприяє виокремленню спільних та відмінних 

характеристик наявного та перспективного; по-третє,  характеризуються як засіб 

пізнання закономірностей утворення права крізь призму зміни його характеристик у 

майбутньому; по-четверте, є комплексом критеріїв виміру рівня прогресу або 

регресу утворення права, а також самого права як його результату. 
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5. Напрямами розвитку правоутворення в Україні є: 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, активізацією творення 

права, орієнтованим на впровадження та прискорення продовження, забезпечення 

реформ, націлений на формування суспільства нового якісного рівня, що 

відповідатиме критеріям громадянського; 2) компромісно-орієнтаційний, змістом 

якого є винайдення соціального компромісу як основи стабільності й 

передбачуваності суспільних відносин, його закріплення, забезпечення та 

націленість на забезпечення стабільності, внутрішньої непротирічності, 

передбачуваності суспільних відносин, їх сталого неконфліктного розвитку; 

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 тощо. 

6. Удосконалення правоутворення в Україні узагальнено в межах відповідних 

шляхів: 1) формування та реалізація системи ідеолого-концептуальних засад 

утворення права; 2) посилення соціальної та людиноцентристської зумовленості 

утворення права. 

7. Стан наукової розробки теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення доводить доцільність: а) визнання теоретико-правових аспектів 

утворення права як самостійного напряму 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 

державної реєстрації за науковими й навчальними закладами України планових 

науково-дослідних тем, пов’язаних 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 
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питань, які стосуються утворення міжнародного та національного права крізь 

призму їх взаємозв’язку, системності, синхронності розвитку тощо. 

8. Удосконалення практики утворення права включає в себе: а) уніфікацію 

вимог юридичної техніки насамперед форми, структури, мови та реквізитів актів 

творення права, що надасть цим документам відповідного стандартизованого 

характеру, забезпечивши надалі належне однозначне тлумачення й застосування 

правових норм, які вони закріплюють; б) забезпечення ефективного функціонування 

правоутворення, що засноване на міцній правовій основі, за допомогою якої 

закріплено правовий статус суб’єктів правоутворення, процедурно-процесуальні 

основи його здійснення, вимоги до актів творення права тощо; 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; г) мінімізацію впливу суб’єктивних факторів на процес 

утворення права (політичних, економічних тощо), що призводить до розробки та 

прийняття актів правотворчості суб’єктивно мотивованого змісту, що не завжди 

відповідають рівню та потребам розвитку певної сфери суспільних відносин; 

ґ) 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.  

9. В освітній сфері важливим є впровадження в освітній процес закладів 

вищої освіти України юридичного спрямування або на їх юридичних факультетах 

відповідних спеціалізованих навчальних дисциплін («Основи нормопроектування», 

«Проблеми правоутворення» тощо) з метою сприяння професійній підготовці 

фахівців у сфері утворення права. 
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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 наступні 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 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 
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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 
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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 

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 
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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 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 
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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 межах певних 
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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). 
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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 

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 
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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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Навчально-методичні праці: 

 

94. Дідич Т.О. Основи нормопроектування та юридичної техніки: навчально-

методичний комплекс для підготовки студентів Київського університету права НАН 

України. Київ: СПД Стельмах В.Д., 2006. 44 с. 

95. Дідич Т.О. Теорія права: навчально-методичний комплекс для підготовки 

студентів Київського університету права НАН України. Київ: Вид-во Київського 

університету права НАН України, 2008. 92 с.. 
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Додаток 2 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Законодавство України: проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Косів, Івано-Франківська обл., 27–31 січня 2008 р., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю) 

2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті 

П. О. Недбайла «Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм» 

(м. Львів, 28–29 березня 2008 р. , форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

3. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 29–30 травня 2009 р. , форма 

участі: очна, виступ з доповіддю). 

4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство України: 

проблеми та перспективи розвитку» (м. Косів, Івано-Франківська обл., 27–31 січня 

2009 р. , форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової 

системи України» (м. Алушта, АРК, 29 жовтня – 1 листопада 2009 р., форма участі: 

очна, виступ з доповіддю).  

6. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Європейська юридична освіта і наука» (м. Ужгород, 17–19 грудня 2009 р. , форма 

участі: очна, виступ з доповіддю). 

7. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство України: 

проблеми та перспективи розвитку» (с. Верхній Студений, Міжгірський р-н, 

Закарпатська обл., 28 січня – 1 лютого 2010 р. , форма участі: очна, виступ з 

доповіддю). 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній Україні» (м. Алушта, АРК, 29 квітня – 1 травня 2010 р.).  
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9. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне 

співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі» 

(м. Ужгород – Кошице – Мішкольц, 11–14 травня 2010 р. , форма участі: очна, 

виступ з доповіддю).  

10. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 4–5 червня 2010 р. , форма 

участі: заочна).  

11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

правової системи України» (м. Київ, 28 жовтня 2010 р. , форма участі: очна, виступ з 

доповіддю).  

12. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення і 

розвитку правової системи України» (м. Харків, 27–28 листопада 2010 р. , форма 

участі: заочна).  

13. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика 

правотворчої та правозастосовної діяльності у контексті сучасних реформаційних 

процесів» (м. Харків, 22–23 жовтня 2010 р., форма участі: заочна).  

14. Круглий стіл молодих учених «Принципи верховенства права і законності: 

проблеми реалізації в правотворенні та правозастосуванні» (м. Київ, 18 травня 

2010 р. , форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: 

проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 31 березня 2011 р., форма участі: 

заочна).  

16. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні 

механізми захисту прав людини: виклики сьогодення» (м. Донецьк, 8 квітня 2011 р. , 

форма участі: заочна).  

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній Україні» (м. Київ, 28 квітня 2011 р., форма участі: очна, 

виступ з доповіддю). 
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18. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 17–19 червня 2011 р., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю).  

19. Літня наукова сесія «Правото в глобалния свят» (м. Варна, 24–26 червня 

2011 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

20. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

правової системи України» (м. Київ, 24 листопада 2011 p., форма участі: очна, 

виступ з доповіддю). 

21. Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу та молодих вчених, присвячена 20-річчю Незалежності Республіки Казахстан 

«Казахстан и современность: актуальные проблемы науки и практики» (м. Астана, 9 

грудня 2011 р., форма участі: заочна). 

22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

юридичної освіти» (м. Київ, 20 квітня 2012 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю).  

23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: 

проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 березня 2012 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю). 

24. Міжнародна науково-практична конференція «Правова система України в 

умовах державних реформаційних процесів сьогодення» (м. Ужгород, 26–27 жовтня 

2012 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

25. Науково-практична конференція студентів, аспірантів, викладачів «Теория 

и практика современной юридической науки» (м. Ростов-на-Дону, 26 квітня 2013 р., 

форма участі: заочна). 

26. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 7–8 червня 2013 р., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю).  

27. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня 

народження професора С. Г. Дробязка «Генетические закономерности права» 

(м. Мінськ, 14–15 жовтня 2013 р., форма участі: заочна). 
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28. Міжнародна науково-практична конференція «Человек. Экология. Право» 

(м. Барнаул, 24 жовтня 2013 р., форма участі: заочна).  

29. Міжнародна науково-практична конференція «Правовая политика 

республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития» (м. Мінськ, 

6 грудня 2013 р., форма участі: заочна).  

30. Міжнародна науково-практична конференція «Право и общество: 

эволюция во взаимодействии. Жидковские чтения» (м. Москва, 28–29 березня 

2014 р., форма участі: заочна). 

31. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Дню науки 

юридичного факультету «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

23 травня 2014 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

32. Міжнародна науково-практична конференція «Правова політика в Україні: 

питання теорії та практики» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю).  

33. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю 

професора В. Ф. Чигира «Правовое регулирование осуществления и защиты прав 

физических и юридических лиц» (м. Мінськ, 4–5 листопада 2014 р., форма участі: 

заочна). 

34. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 27–27 черв. 2015 р., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю)  

35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка: 

доктринальні основи та проблеми викладання» (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 

2015 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю) 

36. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 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., форма участі: 

заочна). 
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37.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна ідея та 

правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського суспільства» (м. 

Ірпінь, 16 грудня 2015 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

38. Науково-практичний круглий стіл «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 11 грудня 2015 р., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю).  

39. Науково-практичний круглий стіл «Моніторинг колізій і прогалин у 

законодавстві України» (м. Київ, 19 грудня 2015 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю). 

40. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю).  

41. ІІІ Науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження 

сучасної юридичної науки: теорія та практика» (м. Київ, 18 березня 2016., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю).  

42. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р., форма участі: 

очна, виступ з доповіддю).  

43. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціологічні проблеми 

права: польська соціологія права ХІХ–ХХ ст.» (м. Київ, 30 вересня 2016 р., форма 

участі: очна, виступ з доповіддю).  

44. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка і 

технологія: теорія та практика застосування» (м. Львів, 24–25 листопада 2016 р., 

форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

45. Всеукраїнська наукова конференція «Людина – суспільство – держава. 

Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан» (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 

2016 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

46. Круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського 

суспільства в Україні» (м. Київ, 16 грудня 2016 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю).  
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47. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державо- та 

правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського)» 

(м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

48. Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина та 

юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності» 

(м. Київ, 26 травня 2017 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

49. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 16–17 червня 2017 р., форма участі: 

очна, виступ з доповіддю).  

50. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р., форма участі: очна, виступ з 

доповіддю).  

51. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми законодавчого 

регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 

2–3 листопада 2017 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

52. Круглий стіл «Теорія права в Польщі та в Україні: сучасні тренди» 

(м. Львів, 1 грудня 2017 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

53. Регіональний науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми 

реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції» (м. Запоріжжя, 1–2 

грудня 2017 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю).  

54. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю 

Гельсінського документа 1992 року «Захист прав людини і основоположених свобод 

як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі» (м. Дніпро, 7 грудня 

2017 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю). 
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Додаток 3. 

 

АНКЕТА ОПИТУВАННЯ  

 

Враховуючи те, що питання утворення права має тривалу історію свого 

пізнання та на сьогодні вироблено широкий спектр світоглядних і наукових теорій, 

авторських поглядів на вказане питання, що свідчить про високий ступінь 

плюралізації уявлень про правоутворення, важливо встановити особливості 

розуміння правоутворення, яке сформувалось у практикуючих юристів, юристів-

науковців та студентів – майбутніх правників. Це дозволить з’ясувати загальне 

сприйняття представниками юридичної професії та майбутніми правниками 

феномену утворення права, а саме те, від чого або від кого походить право, як воно 

формується і формалізується, а також поширюється на суспільні відносини. Тому в 

процесі проведення наукового дослідження на тему: «Теоретико-методологічні 

засади правоутворення», автором якого є Дідич Т.О., виникла необхідність провести 

анонімне опитування (анкетування) студентів 1-го курсу ОКР «Бакалавр» та 

студентів ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також юристів-практиків на предмет їхнього 

розуміння та оцінки правоутворення. Вибір такої цільової аудиторії не є 

випадковим, оскільки результати відповідей дозволять з’ясувати особливості їх 

правового мислення, недоліки теоретичної та практичної підготовки майбутніх 

правників, вплив практичної юридичної діяльності на правосвідомість респондентів, 

а також обґрунтувати шляхи вдосконалення освітньої діяльності в частині 

формування професійного бачення сучасних проблем утворення права та підготовка 

майбутніх фахівців в сфері правотворчості, правоінтерпретації та правореалізації.  

Цільовою аудиторією для проведення цього опитування було обрано: студентів 

1-го курсу ОКР «Бакалавр» д.ф.н. (30 чол.); студентів ОКР «Магістр» д.ф.н. 

(30 чол.), суддів судів України (20 чол.), працівників органів прокуратури України 

(20 чол.), практикуючих адвокатів України (10 чол.) та практикуючих юристів 
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(10 чол.). Для цього складено анкету з переліком запитань, на які пропонується 

надати відповіді.  

 

АНКЕТА 

 

1. Ваш правовий статус: 

а) студент 1-го курсу ОКР «Бакалавр»; 

б) студент ОКР «Магістр» 

в) суддя; 

г) працівник прокуратури України;  

д) адвокат; 

є) практикуючий юрист. 

 

2. Що, на Вашу думку, являє собою право: 

а) результат діяльності держави в особі уповноважених органів і посадових 

осіб; 

б) засіб впливу суб’єктів, наділених публічною владою, на підвладних; 

в) результат емоційно-психічного сприйняття фізичними особами правових 

вимог та їх втілення у власній поведінці; 

г) систему загальнообов’язкових, формально виражених, неперсоніфікованих 

правил поведінки, що встановлені безпосередньо народом або уповноваженими 

суб’єктами та забезпечують регулювання суспільних відносин; 

д) елемент системи засобів соціального регулювання; 

є) соціокультурний феномен, що визначає модель можливої, необхідної та 

рекомендованої поведінки суб’єктів; 

ж) інше _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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3. Що Ви вважаєте природою права?  

а) об’єктивна потреба суспільства у впорядкуванні взаємовідносин між його 

суб’єктами; 

б) комплекс потреб та інтересів держави у забезпеченні впливу на суспільство; 

в) природна здатність людей до владарювання і підкорення;  

г) історичні закономірності розвитку суспільства; 

д) інше ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

4. Правоутворення – це: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

5. Хто, на Вашу думку, є суб’єктом правоутворення в Україні?  

а) держава в особі органів державної влади та посадових осіб; 

б) суспільство; 

в) міжнародні організації та міждержавні об’єднання; 

г) громадські організації; 

д) політичні партії; 

є) Президент України; 

ж) народні депутати України; 

з) інше ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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6. Процес правоутворення включає в себе наступні етапи:  

а) виникнення об’єктивної необхідності зміни правового регулювання; 

б) формалізацію права;  

в) соціалізацію права; 

г) систематизацію права; 

д) сприйняття права; 

є) інше ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

7. Основними факторами правоутворення є: 

а) внутрішня і зовнішня політика держави; 

б) потреби та інтереси суспільства; 

в) потреби та інтереси людини; 

г) інтереси олігархічних інституцій; 

д) вимоги суб’єктів міжнародного права (міжнародних організацій, іноземних 

держав тощо); 

є) інше ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

8. Що, на Вашу думку, є превалюючим (першочерговим) у сучасному 

правоутворенні в Україні? 

а) інтереси і потреби держави; 

б) євроінтераційний розвиток України та адаптація законодавства України до 

права ЄС; 

в) національні інтереси; 
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г) соціальні стандарти (подолання бідності, підвищення рівня соціального 

захисту і забезпечення тощо); 

д) інше ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

* Вимоги при наданні відповідей на запитання анкети:  

1) при наданні відповідей на запитання анкети не дозволяється користуватися 

будь-якими джерелами інформації (підручники, конспекти, матеріалом, отриманим з 

мережі Інтернет тощо);  

2) відповідаючи на запитання анкети, можна обирати як один варіант 

відповідей, так і декілька варіантів відповідей; 

3) у випадку обрання варіанту відповіді «інше» Ви можете надати власну 

відповідь, яка відсутня у змісті варіантів відповідей. При наданні власної відповіді 

просимо Вас формулювати її максимально зрозуміло та розгорнено.  

 

 

Дякуємо за надані відповіді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 542 

Додаток 4. 

 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

результатів опитування студентів 1-го курсу ОКР «Бакалавр» та студентів ОКР 

«Магістр» юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також юристів-практиків 

Всього опитано 120 чол. 

В рамках проведення дисертаційного дослідження було опитано 120 чол., 

серед яких студенти 1-го курсу ОКР «Бакалавр» д.ф.н. (30 чол.); студенти ОКР 

«Магістр» д.ф.н. (30 чол.), судді судів України (20 чол.), працівник органів 

прокуратури України (20 чол.), практикуючі адвокати України (10 чол.) та 

практикуючих юристів (10 чол.).студентів 1-го курсу ОКР «Бакалавр» та студентів 

ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також юристів-практиків. 

Переважна більшість респондентів (75%) вважають, що право – це система 

загальнообов’язкових, формально виражених, неперсоніфікованих правил 

поведінки, що встановлені безпосередньо народом або уповноваженими суб’єктами 

та забезпечують регулювання суспільних відносин і лише 5% опитаних пов’язують 

визначення права з його приналежністю до системи засобів соціального 

регулювання або розкривають його як соціокультурний феномен, що визначає 

модель можливої, необхідної та рекомендованої поведінки суб’єктів. Вказана 

особливість притаманна в результатам відповідей на питання щодо етапів 

правоутворення, оскільки 75% респондентів виокремлюють лише одну стадію 

правоутворення – формалізацію права. Фактично вказані відповіді свідчать про 

панування позитивістського розуміння права серед опитаних осіб. 

Серед представників юридичної практики більшість респондентів (65%) 

характеризують природу права через комплекс потреб та інтересів держави у 

забезпеченні впливу на суспільство. Серед студентів, які взяти участь в опитуванні, 

відповіді на запитання: «Що Ви вважаєте природою права?» розділились наступним 

чином: а) об’єктивна потреба суспільства у впорядкуванні взаємовідносин між його 
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суб’єктами (25 %); комплекс потреб та інтересів держави у забезпеченні впливу на 

суспільство (50%); природна здатність людей до владарювання і підкорення (20%);  

історичні закономірності розвитку суспільства (5%). 

Понад 80% респондентів пов’язують розуміння утворення права з державою 

або із діяльністю органів державної влади. Результати опитування студентів 1-го 

курсу ОКР «Бакалавр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка так само засвідчили те, що 73% респондентів 

розуміють утворення права через категорію «держава» та «державно-владна 

діяльність». Лише опитування студентів ОКР «Магістр» юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка показує, що відсоток 

тих, хто пов’язує утворення права з державою та з діяльністю органів і посадових 

осіб держави знижується до 45%. Також характерною ознакою є те, що значна 

частина респондентів (28%) пов’язує утворення права з діяльністю конкретної особи 

або групи осіб – Президента України, народних депутатів України.  

На переконання респондентів факторами правоутворення є внутрішня і 

зовнішня політика держави (67%); потреби та інтереси суспільства (11%); потреби 

та інтереси людини (3%); інтереси олігархічних інституцій (10%); вимоги суб’єктів 

міжнародного права (міжнародних організацій, іноземних держав тощо) (3%). 

Переважна більшість респондентів вважають, що превалюючим 

(першочерговим) у сучасному правоутворенні в Україні є інтереси і потреби 

держави (35%); національні інтереси (40%); соціальні стандарти (подолання 

бідності, підвищення рівня соціального захисту і забезпечення тощо) (15%). Слід 

відзначити високий рівень пасивності респондентів в частині надання власних 

(авторських) відповідей на запитання анкети, проте окремі з них заслуговують на 

увагу. На запитання про превалююче  (першочергове) у сучасному правоутворенні в 

Україні була надана відповідь про фінансові інтереси керівництва держави та 

посилення соціальної захищеності осіб. Серед факторів правоутворення 

респондентами було надано відповідь про проведення АТО в Україні, необхідність 

деокупації окремих територій України, приведення у відповідність до стандартів ЄС 

вітчизняного законодавства. 
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ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

                                                                                           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                               «____»__________ 20___ року 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОУТВОРЕННЯ 

для магістрів за спеціальністю "8.060101 Правознавство" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто – рік  
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Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми правоутворення» для 

магістрів за спеціальністю "8.060101 Правознавство".  

 

 

Розробник: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни схвалено на засіданні кафедри 

____________________ навчального закладу вищої освіти _____________________, 

протокол № «___»_________ ______ року.  

 

 Зав. кафедри _______________  

 

 

Затверджено Вченою радою навчального закладу вищої освіти 

_____________________________________, протокол № «___» від «___»_______ 

______ року.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

 
Нормативна 

Модулів – 1 

Напрям підготовки 

8.060101 Правознавство 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 
1–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

магістранта - 52 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Магістр 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

52 год. 76 год. 

Вид контролю:  

залік – 1-й семестр 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Проблеми правоутворення» є засвоєння 

магістрантами комплексу фундаментальних знань, які торкаються проблем 

формування права, правотворчості та створення проектів юридичних документів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Проблеми правоутворення» 

є формування у магістрів уявлення про творчий, інтелектуальний та процесуальний 

аспекти правоутворення. Поряд із глибоким теоретичним вивченням проблем 

правоутворення, магістранти мають змогу засвоїти практичні та методологічні 

основи правотворчої та законотворчої діяльності. Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми магістранти повинні: 

знати: 

- питання феноменології правоутворення, специфіку його природи, сутності та 

значення; 

- стадійно-суб’єктні аспекти правоутворення 

- функціонально-аксіологічні аспекти правоутворення; 

- особливості співвідношення правоутворення, правотворчості та 

законотворчості; 

- стадійні основи правоутворення; 

- феноменологічні засади правотворчості; 

- теоретичні та практичні основи законотворчості; 

- особливості правоутворення в умовах перехідного типу права та глобалізації. 

вміти: 

- аналізувати проблематику правоутворення; 

- вести дискусії на належному теоретичному та методологічному рівні. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: фундаментальні дисципліни – проблеми теорії 

держави і права, філософія права, міжнародна правотворчість; інші неюридичні 

дисципліни – філософія, політологія, соціологія та ін. Навчальна дисципліна 

«Проблеми правоутворення» посідає центральне місце в системі теоретико-
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правових навчальних дисциплін та охоплює коло питань, які торкаються проблем 

формування права. 

Навчальна програма дисципліни відповідає загальним вимогам, які 

пред’являються до такого роду документів і в структурному плані побудована на 

базі модулів. Вона складається з таких змістовних модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Феноменологічні основи правоутворення. 

 

Тема 1. Історія становлення правоутворення як науки та навчальної 

дисципілни. Поняття та значення правотуворення. 

 Історія становлення наукових підходів до характеристики сутності 

правоутворення. Поняття правоутворення та зміст правоутворення. Система ознак 

правоутворення. Аспекти сутності правоутворення. Значення правоутворення. 

Тема 2. Аксіологічний аспект правоутворення. 

Поняття та ознаки факторів правоутворення. Особливість впливу факторів 

правоутворення на зміст джерел права. Проблема комбінації факторів 

правоутворення та їх класифікація. Функції правоутворення: поняття, ознаки, 

значення, особливості співвідношення із функціями правотворчості. Мета та 

цінність правоутворення. Аспекти цінності правоутворення. 

Тема 3. Стадійно-суб’єктний аспект правотворення. 

Феномен стадійності (етапності) правоутворення: підходи до розуміння та 

проблематика дослідження. Місце та значення правотворчості та законотворчості в 

правоутворенні. Стадії правоутворення: поняття, послідовність, значення. Види 

стадій правоутворення. Моделювання правоутворення. Поняття суб’єктів та 

учасників правоутворення. Проблематика формування структури та складу суб’єктів 

правоутворення.  

Тема 4. Співвідношення правоутворення та правотворчості. 

Співвідношення правоутворення та правотворчості: підходи до розуміння 

проблеми. Єдність правоутворення та правотворчості. Відмінність правоутворення 

та правотворчості. Взаємодія правоутворення та правотворчості. 
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Тема 5. Теоретико-правові засади правотворчості. 

Поняття, природа та сутність правотворчості. Функції та принципи 

правотворчості. Різновиди принципів і функцій правотворчості. Співвідношення 

між принципами і функціями правотворчості та законотворчості. Види правотворчої 

діяльності. Організаційні засади правотворчості: матеріальне забезпечення, науково-

методичне забезпечення, кадрове забезпечення, послідовність та плановість 

здійснення, оперативність та якість правотворчої роботи. Правові засади 

правотворчості: юридичне закріплення повноважень суб’єктів правотворчості; 

юридична регламентація правил юридичної техніки; правове регулювання процесу 

(етапності) проведення правотворчості; юридична регламентація порядку 

проведення експертиз нормативно-правових актів. 

Тема 6. Феномен законодавчої діяльності. 

Поняття, природа та сутність законодавчої діяльності. Функції та принципи 

законотворчості. Різновиди принципів і функцій законотворчості. Види 

законотворчості. Закон як результат законотворчості. Кодифікаційна діяльність: 

поняття та сутність. Конституційний процес як різновид законотворчості. 

Правотворчість народу.  

Тема 7. Правоутворення та правові системи: аспекти взаємозалежності. 

Поняття правової системи. Сутність правоутворення в контексті розбудови 

правової системи. Генеза права: підходи до розуміння та сутність. Вплив 

правоутворення на розвиток елементів правової системи. Правоутворення як 

елемент правової системи.  

Тема 8. Проблеми та тенденції розвитку правоутворення. 

Феномен глобалізації та розвиток правоутворення в умовах трансформації 

суспільства. Місце та значення правоутворення в умовах перехідного типу права, 

інтернаціоналізації права, уніфікації національної законодавчої бази та її 

узгодження із нормами міжнародного права. Інститути підвищення ефективності 

правоутворення. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Феноменологічні основи правоутворення. 

Історія становлення 

правоутворення як 

науки та навчальної 

дисципілни. Поняття 

та значення 

правотуворення 

10 4 2   4 10 2    8 

Аксіологічний 

аспект 

правоутворення 

10 2 2   6 12  2   10 

Стадійно-суб’єктний 

аспект 

правотворення 

10 2 2   6 10 2    

8 

Співвідношення 

правоутворення та 
правотворчості 

12 2 4   6 10 2    

8 

Теоретико-правові 

засади 

правотворчості 

12 2 2   8 12  2   

10 

Феномен 

законодавчої 

діяльності 

14 4 2   8 10 2    

10 

Правоутворення та 

правові системи: 

аспекти 

взаємозалежності 

12 2 2   8 12  2   

10 

Проблеми та 

тенденції розвитку 

правоутворення 

10 2 2   6 12     

12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 20 18   52 90 8 6   76 

 
 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Тема заняття 8.060101 Правознавство 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Тема 1. Історія становлення 

правоутворення як науки та навчальної 

дисципілни. Поняття та значення 

правотуворення 

2 

- 

2. Тема 2. Аксіологічний аспект 

правоутворення 

2 
2 

3. Тема 3. Стадійно-суб’єктний аспект 2 - 
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правотворення 

4. Тема 4. Співвідношення правоутворення та 

правотворчості 

4 
- 

5. Тема 5. Теоретико-правові засади 

правотворчості 

2 
2 

6. Тема 6. Феномен законодавчої діяльності 2  

7. Тема 7. Правоутворення та правові 

системи: аспекти взаємозалежності 

2 
2 

8. Тема 8. Проблеми та тенденції розвитку 

правоутворення 

2 
- 

 

6. Теми практичних занять 

Навчальним планом не передбачено 

 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми 8.060101 Правознавство 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Тема 1. Історія становлення 

правоутворення як науки та навчальної 

дисципілни. Поняття та значення 

правотуворення 

4 8 

2. Тема 2. Аксіологічний аспект 

правоутворення 

6 10 

3. Тема 3. Стадійно-суб’єктний аспект 

правотворення 

6 
8 

4. Тема 4. Співвідношення правоутворення та 

правотворчості 

6 
8 

5. Тема 5. Теоретико-правові засади 

правотворчості 

8 
10 

6. Тема 6. Феномен законодавчої діяльності 8 10 

7. Тема 7. Правоутворення та правові 

системи: аспекти взаємозалежності 

8 
10 

8. Тема 8. Проблеми та тенденції розвитку 

правоутворення 

6 
12 

Разом 52 76 

 

 

 



 552 

9. Індивідуальні завдання 

 

З метою самостійного вивчення опрацювання частини програмного матеріалу 

з курсу «Проблеми правоутворення», поглиблення знань та вдосконалення умінь і 

навичок, отриманих у процесі лекційних та семінарських занять магістранти мають 

виконувати деякі індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання з зазначеного 

курсу заплановано двох видів:  

1. ІЗ – індивідуальне завдання спрямоване на виконання нижченаведених 

видів роботи магістрантами; 

2. ІНавчДЗ – семестрове індивідуально-навчальне дослідне завдання, яке 

спрямоване на дослідження, узагальнення та реферативне описання у вигляді 

контрольної роботи окремої теми з дисципліни «Проблеми правоутворення». 

Вимоги до ІНавчДЗ та критерії його оцінювання містяться в окремих методичних 

рекомендаціях. 

Види ІЗ:  

Підготовка і опублікування тез доповідей на конференціях (порядок 

оформлення і обсяг встановлюються згідно вимогам, що висуваються до такого виду 

робіт на кожній окремій конференції). 

Підготовка і опублікування статей у наукових журналах (порядок оформлення 

і обсяг встановлюються згідно вимогам, що висуваються до такого виду робіт у 

кожному науковому журналі). 

Підготовка доповіді і участь в роботі круглих столів, наукових семінарів. 

Підготовка наукової роботи на конкурси чи Олімпіаду. 

Участь у роботі науково-дослідного гуртка «Актуальні проблеми теорії 

держави і права», «Акутальні проблеми правоутворення та нормотворчості». 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Проблеми правоутворення» 

виконуються в межах змісту дисципліни, за тематикою, яка попередньо 

узгоджується з викладачем. 
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10. Методи навчання 

Організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності при 

викладанні навчального курсу «Проблеми правоутворення» здійснюється на основі 

комплексного підходу і з використанням таких методів навчання: 

При передачі і сприйняття навчальної інформації : словесні (розповідь, 

лекція, бесіда); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні (реферати,  тематичні 

повідомлення).  

Лекція вступна – вид лекцій, який дає перше цілісне уявлення про навчальний 

предмет і орієнтує магістрантів у системі роботи з навчальної дисципліни. 

Лекція навчальна (оглядова) – вид лекцій у вищій школі, який передбачає 

систематизацію наукових знань на високому рівні, що потребує асоціативних 

зв’язків у процесі осмислення інформації. 

Лекція проблемна - це вид лекцій у вищій школі, який передбачає, що нову 

інформацію повідомляють через проблемність питання, завдання чи ситуації. Зміст 

проблеми розкривають через організацію пошуку її розв’язання чи підсумовування 

й аналіз традиційних і сучасних поглядів. 

Лекція підсумкова – вид лекцій, який використовується наприкінці вивчення 

навчальної дисципліни, блоку навчальних дисциплін, курсу тощо з метою аналізу 

діяльності магістрантів, визначення глибини й широти здобутих ними знань, 

навичок і вмінь; висвітлення наукових питань. 

Презентація – інтерактивний метод навчання, що полягає у поданні аудиторії 

попередньо підготовленого змістовного повідомлення про певні ідеї, проблеми тощо 

із використанням сучасних інформаційних засобів (інтерактивної дошки, фліп-

чарту, мультипроекторів, відеоапаратури тощо). 

Мозковий штурм – різновид семінарських занять, який передбачає, що 

магістранти завчасно ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, що 

потребують розв’язання та вносять конкретні пропозиції щодо вирішення проблем; 

крім того, метою даного заняття є перевірка засвоєння знань, вмінь та навичок тощо. 

Кейс-метод полягає в юридичній оцінці конкретних життєвих ситуацій, з 

наближенням до реальної практичної діяльності спеціалістів. 
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IT–технології - полягають в застосуванні мультимедійних засобів викладу 

навчального матеріалу. 

При формуванні у магістрантів логічності мислення: пояснювально-

ілюстративні; репродуктивні; проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; 

частково-пошукові; дослідницькі. 

При активізації навчально-пізнавальної діяльності: метод малих груп;  

навчальна дискусія диспут (обмін думками). 

Робота в малих групах використовується при проведенні семінарських і 

практичних занять з групами психологічного комфорту під час обговорення 

проблемних питань, коли важливо висвітлити різні аспекти проблеми, висловити 

різні погляди на неї та шляхи вирішення. В цьому випадку малі групи слугують 

виразниками різних поглядів, що дає можливість охопити якомога більше аспектів 

проблеми. магістрантам, в свою чергу, це дає можливість продемонструвати та 

закріпити отримані знання з теми, реалізувати свої індивідуальні творчі здібності й 

ерудицію та набути практичних навичок роботи в колективі для досягнення спільної 

мети. 

11. Методи контролю 

Застосування методів перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 

магістрантів ґрунтується на системному підході. Серед основних використовуються 

такі: спостереження за навчальною діяльністю магістрантів при вивченні 

навчальної дисципліни дає змогу скласти уявлення про пізнавальні можливості 

магістрантів, їх ставлення до оволодіння знаннями, рівень самостійної підготовки 

тощо;  усне опитування (індивідуальне, фронтальне, просте, складне) 

використовується у традиційній системі перевірки та оцінювання навчальних 

досягнень магістрантів шляхом постановки перед ними запитань за змістом 

навчального матеріалу та оцінюванні їх відповідей; письмовий контроль дозволяє 

повніше реалізувати діагностичну функцію, заощадити, виявити уміння логічного, 

послідовного викладення думок магістрів; графічна перевірка індивідуалізує 

навчання, дає можливість ґрунтовно реалізувати діагностичну та освітню функції 

навчання, сприяє виявленню вміння та навичок магістрантів узагальнювати, 
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класифікувати вивчений матеріал тощо; тестування при вивченні державно-

правових явищ і інститутів в їх історичному просторі на певному підсумковому 

етапі сприяють визначенню рівню засвоєння поточного матеріалу і підготовки в 

подальшому до кваліфікаційного тесту випускника.  

У процесі викладання курсу «Проблеми правоутворення» використовуються 

таки види контролю знань, вмінь та навичок магістрантів: 

- діагностичний (попередній, нульовий). Попередній контроль (перевірка та 

оцінка залишкових знань) застосовується як передумова для успішного планування і 

керівництва навчальним процесом. Він проводиться на початку вивчення навчальної 

дисципліни з метою визначення загального рівня підготовки магістрантів до 

оволодіння її матеріалу. 

– поточний контроль. Поточний контроль знань, вмінь та навичок 

магістрантів слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального 

матеріалу з дисципліни; здійснюється у повсякденній навчальній роботі й 

виражається у систематичних спостереженнях викладача за навчальною діяльністю 

магістрантів та її оцінки на семінарських заняттях.  

– рубіжний контроль. Рубіжний (тематичний, модульний) контроль 

спрямований на перевірку засвоєння отриманих знань через триваліший період і 

охоплює значний за обсягом розділи курсу, проводиться у формі тестування і 

письмової контрольної роботи; 

– підсумковий контроль – перевірка рівня засвоєння знань, умінь 

магістрантів при вивчені дисципліни (залік та іспит). Основна мета підсумкового 

контролю – визначення рівня змісту узагальнених знань магістрантів за весь період 

навчання з дисципліни, вміння застосовувати їх у практичній діяльності.  

Оцінювання знань, умінь та навичок – рейтингове, за багатобальною (100 

бальною) шкалою ЕСТS. Порядок розподілу балів за видами контролю наведений 

нижче. 

12. Розподіл балів, які отримують магістри (підсумковий контроль – іспит) 
 

Оцінювання знань магістрантів з навчальної дисципліни «Проблеми 

правоутворення» здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового 
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контролю знань за шкалою від 0 до 100 балів. Навчальна дисципліна «Проблеми 

правоутворення» вивчається протягом 1-го семестру з підсумковим контролем у 

формі заліку (1-й семестр). Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

«Проблеми правоутворення» обраховується як середній арифметичний бал 

результататів поточного та підсумкового контролю в двох семестрах. 

Система  

оцінювання знань магістрантів за кредитно-модульною системою 

з курсу «Проблеми правоутворення» 
 

Модуль 1 (поточний контроль) 

 

МКР 1 

 

Підсумковий 

контроль (залік) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Т 9 

Т10 
8 

 

8 8 8 8 8 8 8 

 

12 

 
24 100 

 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи магістранта 

за I семестр (поточний контроль) 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

 

Вид навчальної 

роботи 

Максимальна кількість балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Т8 

 

Виступ на 

семінарському 

занятті /                       

Самостійна робота 

6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
 

Усього за модулем   64 

Модульна 

контрольна робота 
12 

Усього за модулем  76 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
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1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни 
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49. Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір: 

монографія / В.Д. Гвоздецький, О.Г. Мурашин, М.Г. Патей-Братасюк та ін.: В.Д. 

Гвоздецький (за заг. ред.); Академія управління МВС України. – К.: Логос. 2009. 

50. Теплюк М. О. Введення закону в дію: теоретико-правові проблеми 

законодавчого регулювання : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Теплюк Михайло 

Олексійович. — К., 2014. — 416 с. 

51. Хавронюк А. Загальні принципи права // Підприємництво, господарство 

і право – 2012. – № 4. – С. 106-110. 

52. Чухвичев Д. В. Законодательная техника: учеб. пособ. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Д. В. Чухвичев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. :  ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 415 с. 

53. Шутак І. Д. Юридична техніка : навчальний посібник для вищих 

навчальних закладів / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ : Коло, 2013. – 

496 с. 

54. Шутак І. Д. Юридична техніка: питання доктрини / І. Д. Шутак, 

І. І. Онищук // Правова доктрина України у 5 т. / за заг. ред. О. В. Петришина. – Х., 

2013. – Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція. – С. 638–691. 

55. Шутак І. Д. Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-

Франківськ : Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та 

юридичної техніки. – Дрогобич : Коло, 2015. – 228 с. 

56. Шутак І. Д. Юридична техніка міжнародного права 

(загальнотеоретичний аспект) / І. Д. Шутак // Вісник Національної академії 

прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 87–92. 

57. Шутак І. Д. Юридическая техника и технология в отраслях права: 

теория и практика применения / І. Д. Шутак // Международный научный журнал 

«Верховенство права». – 2017. – № 2. – С. 30–35. 

58. Юридическая техника : словарь–справочник / Под ред. А. В. Малько. – 

М. : Директ-Медиа, 2013. – 146 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://determiner.ru/dictionary/1019494. – Назва з титул. екрану (дата звернення: 

18.11.2016 р.). 
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15. Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами). 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. [Електронний 

ресурс]: Режим доступу: www. rada.gov.ua. 

3. Всі документи "Законодавство України" (станом на 7 травня 2017 р.) //  

Офіційний Веб-портал «Верховна Рада України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/a#. – Назва з титул. екрану (дата 

звернення: 07.05.2017 р.). 

4. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 

р. № 1906-IV. 

5. Закон України «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 року 

№4572-IV (із змінами). 

6. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року № 

2365-III (із змінами). 

7. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (із змінами).  

8. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 

2010 року № 1861-VI (із змінами). 

9. Указ Президента України «Про єдиний державний реєстр нормативних 

актів» від 27 червня 1996 року № 468/96. 

10. Указ Президент України «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 р. 

№ 503/97. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту 

Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 р. №950 (із змінами). 

12. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 

грудня 1966 р. 
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13. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки схвалені постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. №41.  

14. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів 

нормативно-правових актів схвалені постановою колегії Міністерства юстиції 

України від 21 листопада 2000 р. №41.  

 

16. Інформаційні ресурси 

1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. 

4. http://president.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Президента України. 
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Робоча програма навчальної дисципліни «Основи нормопроектування» для 

студентів за спеціальністю «6.030401 Правознавство» освітній рівень «Бакалавр 

права».  

 

 

Розробник: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни схвалено на засіданні кафедри 

____________________ навчального закладу вищої освіти _____________________, 

протокол № «___»_________ ______ року.  

 

 Зав. кафедри _______________  

 

 

Затверджено Вченою радою навчального закладу вищої освіти __________________, 

протокол № «___» від «___»_______ ______ року.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

 
Нормативна 

Модулів – 1 

Напрям підготовки 

6.030401 

“Правознавство” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 
1–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 54 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

52 год. 80 год. 

Вид контролю:  

залік – 1-й семестр 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Основи нормопроектування» є засвоєння 

студентами комплексу фундаментальних знань, які торкаються проблем формування 

права, правотворчості та створення проектів юридичних документів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи нормопроектування» 

є формування у студентів уявлення про творчий, інтелектуальний та процесуальний 

аспекти створення проектів нормативно-правових актів, а також з’ясування 

специфіки основних правил та прийомів формування проектів юридичних 

документів, які забезпечують цілісність, формальну-визначеність та лаконічність 

нормативно-правових актів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- історію становлення наукових підходів до характеристики сутності 

нормопроектування; 

- співвідношення понять «нормопроектна діяльність» та «нормопроектний процес», 

їх спільні та відмінні риси, аспекти взаємозалежності; 

- гносеологічний, творчий, процесуальний та соціальний аспекти 

нормопроектування; 

- зміст принципів нормопроектування; 

- функції нормопроектування та функції правоутворення; 

- наукові підходи до розуміння феномену «правоутворення», «правотворчості» та 

«нормопроектування»,; 

- стадії нормопроектування та їх значення; 

- суб’єкти нормопроектування, їх види та правовий статус;  

- організаційні засади нормопроектування; 

- правові засади нормопроектування; 

- поняття, ознаки та види проекту нормативно-правового акту; 
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- підходи до розуміння феномену «юридична техніка», «законодавча техніка», 

«нормопроектна техніка»; 

- різновиди юридичної техніки; 

- поняття принципів і правил юридичної техніки, їх ознаки, значення та форма 

реалізації; 

- поняття прогнозування нормопроектної діяльності; 

- зміст прогнозування нормопроектної діяльності; 

- поняття координації нормопроектної діяльності та її принципи і значення; 

- феномен пакетного нормопроектування, його ознаки та значення. 

вміти: 

- надавати характеристику ознакам нормопроектування; 

- виявляти спільні та відмінні риси нормопроектної діяльності та нормопроектного 

процесу; 

- визначати особливості впливу факторів нормопроектування на нормопроектний 

процес та на зміст нормативно-правових актів; 

- визначати співвідношення факторів нормопроектування та факторів 

правоутворення (правотворчості).; 

- розрізняти поняття правоутворення та правотворчість; 

- класифікувати та надавати характеристику принципів нормопроектування.; 

- класифікувати джерела (форми) права України; 

- визначати ознаки, функції та значення правотворчості; 

- визначати ознаки стадійності нормопроектування; 

- визначати особливості співвідношення міх категоріями «суб’єкт 

нормопроектування», «суб’єкт правотворчості» та «учасник правотворчого 

процесу»; 

- визначати особливості співвідношення між категоріями «проект нормативно-

правового акту» та «нормативно-правовий акт»; 

- аналізувати підходи до розуміння феномену «юридична техніка», «законодавча 

техніка», «нормопроектна техніка»; 
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- визначати співвідношення між принципами (правилами) юридичної техніки та 

правилами нормопроектування; 

- розрізняти різновиди юридичної техніки: законодавча техніка, кодифікаційна 

техніка, нормопроектна техніка; 

- характеризувати сутність планування нормопроектної діяльності, його значення та 

форма закріплення; 

- визначати зміст прогнозування нормопроектної діяльності та його вплив на 

розвиток суспільства. 

Міждисциплінарні зв’язки: фундаментальні дисципліни – проблеми теорії 

держави і права, філософія права, міжнародна правотворчість та ін.; інші 

неюридичні дисципліни – філософія, політологія, соціологія та ін.  

Навчальна програма дисципліни відповідає загальним вимогам, які 

пред’являються до такого роду документів і в структурному плані побудована на 

базі модулів. Вона складається з таких змістовних модулів: 

 1. Теорія та практика нормопроектування.  

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

(інформаційний обсяг навчальної дисципліни) 

 

Змістовий модуль 1. Теорія та практика нормопроектування  

 

Тема 1. Природа, сутність та значення нормопроектування 

Історія становлення наукових підходів до характеристики нормопроектування. 

Поняття нормопроектування та зміст нормопроектної діяльності. Система ознак 

нормопроектування як діяльності, що: здійснюється уповноваженим суб’єктом або 

за його дорученням іншим органом в порядку делегування повноважень; має 

відповідний рівень правового регулювання; має результативний, організований та 

цілеспрямований характер; здійснюється у відповідності до правового регламенту, 
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має високий рівень наукового обґрунтування та забезпечення. Співвідношення 

понять «нормопроектна діяльність» та «нормопроектний процес», їх спільні та 

відмінні риси, аспекти взаємозалежності. Природа нормопроектування, її 

гносеологічний, творчий, процесуальний та соціальний аспекти. Значення 

нормопроектування та його прояв на результативному рівні та на рівні поточного 

вивчення і дослідження тенденцій розвитку законодавчої бази. 

Тема 2. Функціонально-аксеологічний аспект нормопроектної діяльності 

Поняття та ознаки факторів нормопроектування. Особливість впливу факторів 

нормопроектування на нормопроектний процес та на зміст нормативно-правових 

актів. Співвідношення факторів нормопроектування та факторів правоутворення 

(правотворчості). Проблема комбінації факторів нормопроектування та їх 

класифікація. Поняття та ознаки принципів нормопроектування. Сутність принципів 

нормопроектування, що має двоаспектний характер (з однієї сторони як сукупності 

загальних засад політичного, економічного чи духовного розвитку суспільства, а з 

іншої сторони – як сукупність спеціально-юридичних ідей законності, юридичної 

формалізованості, внутрішньої системності і структурованості, врахування 

специфіки предмета і методу регулювання, об’єктивної оцінки можливостей 

діючого законодавства, використання засобів і прийомів юридичної техніки, 

врахування необхідності подальшої систематизації нормативно-правових актів). 

Класифікація та характеристика принципів нормопроектування. Функції 

нормопроектування: поняття, ознаки, значення, особливості співвідношення із 

функціями правоутворення (правотворчості). Мета та цінність нормопроектування. 

Тема 3. Феномен правоутворення, правотворчості та нормопроектування: 

особливості співвідношення та взаємозалежності 

Наукові підходи до розуміння феномену «правоутворення», «правотворчості» 

та «нормопроектування», які сформувалися в юридичній літературі. 

Правоутворення: поняття, ознаки, природа, сутність та значення. Процес 

(стадійність) правоутворення, що поділяється на етапи: виникнення та усвідомлення 

об’єктивної необхідності зміни правового регулювання; правотворчість 

(правоустановлення); реалізація права. Правотворчість: поняття, ознаки, функції та 
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значення. Місце та значення правотворчості в процесі правоутворення. 

Нормопроектування як самостійна стадія правотворчості, її значення та місце в 

процесі формування права. Співвідношення та взаємовплив між стадійними 

елементами правоутворення: доофіційного та офіційного. 

Тема 4. Стадійно-суб’єктний аспект нормопроектування  

Феномен стадійності (етапності) правоутворення, правотворчості, 

нормопроектування: підходи до розуміння та проблематика дослідження. Місце та 

значення нормопроектування в правотворчому процесі. Стадії нормопроектування: 

поняття, послідовність, значення. Види стадій нормопроектування: прийняття 

рішення про розробку проекту нормативно-правового акту; вияв потреби у 

правовому регулюванні суспільних відносин; вияв наявності об’єктивних умов для 

зміни правового регулювання суспільних відносин; розробка та затвердження 

концепції проекту нормативно-правового акту; розробка проекту нормативно-

правового акту; врахування інтересів зацікавлених осіб та погодження проекту 

нормативно-правового акту; деталізація та попередній розгляд проекту 

нормативного акту; внесення проекту до компетентного правотворчого органу з 

метою його розгляду та прийняття. Ознаки стадійності нормопроектування, як 

основа вдосконалення нормопроектного та правотворчого процесів. Моделювання 

нормопроектного процесу. Поняття суб’єкту нормопроектування, його ознаки, 

теоретико-правовий статус та різновиди. Проблематика формування структури та 

складу суб’єктів нормопроектування. Особливості співвідношення міх категоріями 

«суб’єкт нормо проектування», «суб’єкт правотворчості» та «учасник правотворчого 

процесу».  

Тема 5. Організаційно-правові основи нормопроектування.  Правовий 

статус проекту нормативно-правового акту 

Забезпечення нормопроектування як основа результативності нормопроектного 

процесу, його значення та різновиди. Організаційні засади нормопроектування: 

матеріальне забезпечення, науково-методичне забезпечення, кадрове забезпечення, 

послідовність та плановість здійснення, взаємодія та координація нормопроектної 

діяльності, оперативність та якість нормопроектної роботи. Правові засади 
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нормопроектування: юридичне закріплення повноважень нормопроектувальників; 

юридична регламентація правил юридичної техніки; правове регулювання процесу 

(етапності) проведення нормопроектування; юридична регламентація порядку 

проведення експертиз проектів нормативно-правових актів; правове закріплення 

статусу проектів нормативно-правових актів (активна і пасивна сторони). Проект 

нормативно-правового акту: поняття, ознаки, та різновиди. Сутність проекту 

нормативно-правового акту як співвідношення категорій «пізнання», «діяльності» та 

«результату», що визначається на двох правових рівнях: активному та пасивному. 

Значення проекту нормативно-правового акту, його результативний та 

перспективний рівні. Особливості співвідношення між категоріями «проект 

нормативно-правового акту» та «нормативно-правовий акт». 

Тема 6. Феномен юридичної техніки: поняття, значення та різновиди 

Підходи до розуміння феномену «юридична техніка», «законодавча техніка», 

«нормопроектна техніка». Юридична техніка: поняття, природа та сутність. 

Самостійність інституту юридичної техніки, що виявляється через наявність 

специфічних ознак. Різновиди юридичної техніки: законодавча техніка, 

кодифікаційна техніка, нормопроектна техніка. Особливості співвідношення між 

законодавчою, нормотворчою та юридичною технікою. Значення юридичної техніки 

для вдосконалення нормопроектного процесу та підвищення якості проектів 

нормативно-правових актів. 

Тема 7. Принципи і правила юридичної техніки та їх вплив на якість 

проектів юридичних документів 

Поняття принципів і правил юридичної техніки, їх ознаки, значення та форма 

реалізації. Різновиди принципів і правил юридичної техніки (точне і єдине 

розуміння термінології, що вживається у змісті проекту нормативно-правового акту 

при його розробці; чіткість, доступність і зрозумілість мови нормативно-правового 

акта для суб’єктів, на яких поширюється його дія; повнота регулювання відповідної 

сфери суспільних відносин; максимальна економічність та компактність змісту 

нормативно-правового акту; системна побудова проекту нормативно-правового 

акту; уніфікація форми і структури проектів нормативно-правових актів та способів 
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розміщення правових приписів). Співвідношення між принципами (правилами) 

юридичної техніки та правилами нормопроектування: спільні, відмінні риси та 

аспекти взаємодії. Проблема правового закріплення принципів і правил юридичної 

техніки. Специфіка впливу принципів і правил юридичної техніки на якість проектів 

юридичних документів. 

Тема 8. Наукова експертиза проектів нормативно-правових актів як засіб 

підвищення якості нормопроектування 

Поняття, природа та сутність експертної діяльності, підходи до розуміння. 

Різновиди наукових експертиз проектів нормативно-правових актів (кримінологічна 

експертиза, антикорупційна експертиза, екологічна експертиза, лінгвістична 

експертиза, гендерна експертиза, фінансова експертиза). Поняття правової 

експертизи проектів нормативно-правових актів та її ознаки (предметність 

діяльності, наявність власної мети, проведення спеціально уповноваженими 

суб’єктами, наявність нормативно-правового забезпечення та закріплення, 

незалежність, компетентність, науковість). Класифікація правової експертизи за 

наступними критеріями: за суб’єктивним складом (колективна і одноособова); за 

характером проведення (первинна і повторна); за змістом (додаткова, контрольна); 

за значенням (попередня, проміжна та остаточна). Поняття та різновиди функцій 

правової експертизи: системостворююча, коригуюча, контрольна, забезпечення 

комплексності та конструктивності процедури нормопроектування, аналітична, 

прикладна. Предметність, об’єкт та стадії правової експертизи. Правова експертиза 

як самостійна наукова діяльність та як засіб вдосконалення нормопроектування. 

Тема 9. Планування, прогнозування та координація нормопроектної 

діяльності як основа підвищення якості законодавчої бази 

Поняття планування нормопроектної діяльності як комплексу організаційних 

заходів, змістом яких є чітке визначення переліку проектів нормативно-правових 

актів, що повинні бути розроблені та подані на розгляд до правотворчого органу. 

Сутність планування нормопроектної діяльності, його значення та форма 

закріплення. Поняття прогнозування нормопроектної діяльності як комплексної, 

цілеспрямованої, розумової роботи суб’єктів нормопроектування та правотворців, 
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змістом якої є аналіз факторів нормопроектування та тенденцій їх розвитку, з метою 

вироблення єдиної стратегії розвитку законодавчої бази та формування планів 

нормопроектних робіт на майбутній період. Зміст прогнозування нормопроектної 

діяльності та його вплив на розвиток суспільства. Поняття координації 

нормопроектної діяльності та її принципи і значення. Феномен пакетного 

нормопроектування, його ознаки та значення. 

Тема 10. Проблеми розвитку та вдосконалення нормопроектування в 

умовах перехідного типу права та глобалізації 

Феномен глобалізації та розвиток правоутворення в умовах трансформації 

суспільства. Місце та значення нормопроектного процесу в умовах перехідного типу 

права, інтернаціоналізації права, уніфікації національної законодавчої бази та її 

узгодження із нормами міжнародного права. Інститути підвищення ефективності 

нормопроектування та якості проектів нормативно-правових актів: уніфікація та 

моделювання правотворчого процесу і нормопроектування, уніфікація форм та 

змісту юридичних документів, поширення використання модельних проектів 

нормативно-правових актів, активізація інституту планування, прогнозування та 

координації нормопроектування, інституту наукової експертизи проектів 

нормативно-правових актів, підвищення рівня контрольованості нормативної бази 

тощо. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія та практика нормопроектування. 

 

Природа, 
сутність та 

значення 

нормопроектува-

ння  

8 2 2   4 6 2    4 

Функціонально-

аксеологічний  

аспект 
нормопроектної 

8 2 2   4 10     10 
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діяльності 

Феномен 

правоутворення, 

правотворчості 
та нормопроек-

тування: 

особливості 
співвідношення 

та взаємозалеж-

ності 
 

8 2 2   4 6  2   

4 

Стадійно-

суб’єктний 

аспект 
нормопроек-

тування  

 

10 2 2   6 6 2    

4 

Організаційно-
правові основи 

нормопроектува

ння. 
Правовий статус 

проекту 

нормативно-
правового акту 

 

10 2 2   6 8  2   

6 

Феномен 

юридичної 
техніки: поняття, 

значення та 

різновиди 
 

12 2 2   8 10 2    

8 

Принципи і 

правила 

юридичної 
техніки 

та їх вплив на 

якість проектів 
юридичних 

документів 

 

8 2 2   4 12     

12 

 Наукова 
експертиза 

проектів 

нормативно-

правових актів 
як засіб 

підвищення 

якості 
нормопроектува

ння 

 

10 2 2   6 12     

12 

Планування, 
прогнозування 

та координація 

нормопроектної 
діяльності 

8 2 2   4 10     

10 
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як основа 

підвищення 

якості 
законодавчої 

бази 

 

Проблеми 
розвитку та 

вдосконалення 

нормопроек-
тування  

в умовах 

перехідного 

типу права та 
глобалізації 

 

8 2    6 10     

10 

Разом за 
змістовим 

модулем 1 

90 20 18   52 90 6 4   80 

 
 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Тема заняття 6.030401 

“Правознавство” 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Тема 1. Природа, сутність та значення 

нормопроектування 

2 
- 

2. Тема 2. Функціонально-аксеологічний  

аспект нормопроектної діяльності 

2 
- 

3. Тема 3.  Феномен правоутворення, 

правотворчості та нормопроектування: 

особливості співвідношення та 

взаємозалежності 

2 

2 

4. Тема 4. Стадійно-суб’єктний аспект 

нормопроектування 

2 
- 

5. Тема 5. Організаційно-правові основи 

нормопроектування. 

Правовий статус проекту нормативно-

правового акту 

2 

- 

6. Тема 6. Феномен юридичної техніки: 

поняття, значення та різновиди 

2 
2 

7. Тема 7. Принципи і правила юридичної 

техніки 

та їх вплив на якість проектів юридичних 

документів 

2 

- 

8. Тема 8. Наукова експертиза проектів 2 - 
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нормативно-правових актів 

як засіб підвищення якості 

нормопроектування 

9. Тема 9. Планування, прогнозування та 

координація нормопроектної діяльності 

як основа підвищення якості законодавчої 

бази 

2 

 

6. Теми практичних занять 

Навчальним планом не передбачено 

 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми 6.030401 

“Правознавство” 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Тема 1. Природа, сутність та значення 

нормопроектування 

4 
4 

2. Тема 2. Функціонально-аксеологічний  

аспект нормопроектної діяльності 

4 
10 

3. Тема 3.  Феномен правоутворення, 

правотворчості та нормопроектування: 

особливості співвідношення та 

взаємозалежності 

4 

4 

4. Тема 4. Стадійно-суб’єктний аспект 

нормопроектування 

6 
4 

5. Тема 5. Організаційно-правові основи 

нормопроектування. Правовий статус 

проекту нормативно-правового акту 

6 

6 

6. Тема 6. Феномен юридичної техніки: 

поняття, значення та різновиди 

8 
8 

7. Тема 7. Принципи і правила юридичної 

техніки та їх вплив на якість проектів 

юридичних документів 

4 

12 

8. Тема 8. Наукова експертиза проектів 

нормативно-правових актів як засіб 

підвищення якості нормопроектування 

6 

12 

9. Тема 9. Планування, прогнозування та 

координація нормопроектної діяльності 

4 
10 
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як основа підвищення якості законодавчої 

бази 

10. Тема 10. Проблеми розвитку та 

вдосконалення нормопроектування  

в умовах перехідного типу права та 

глобалізації 

 

6 

10 

Разом 52 80 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

З метою самостійного вивчення опрацювання частини програмного матеріалу 

з курсу «Основи нормопроектування», поглиблення знань та вдосконалення умінь і 

навичок, отриманих у процесі лекційних та семінарських занять студенти мають 

виконувати деякі індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання з зазначеного 

курсу заплановано двох видів:  

1. ІЗ – індивідуальне завдання спрямоване на виконання нижченаведених 

видів роботи студентами; 

2. ІНавчДЗ – семестрове індивідуально-навчальне дослідне завдання, яке 

спрямоване на дослідження, узагальнення та реферативне описання у вигляді 

контрольної роботи окремої теми з дисципліни «Основи нормопроектування». 

Вимоги до ІНавчДЗ та критерії його оцінювання містяться в окремих методичних 

рекомендаціях. 

Види ІЗ:  

Підготовка і опублікування тез доповідей на конференціях (порядок 

оформлення і обсяг встановлюються згідно вимогам, що висуваються до такого виду 

робіт на кожній окремій конференції). 

Підготовка і опублікування статей у наукових журналах (порядок оформлення 

і обсяг встановлюються згідно вимогам, що висуваються до такого виду робіт у 

кожному науковому журналі). 

Підготовка доповіді і участь в роботі круглих столів, наукових семінарів. 

Підготовка наукової роботи на конкурси чи Олімпіаду. 

Участь у роботі науково-дослідного гуртка «Актуальні проблеми теорії 
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держави і права», «Акутальні проблеми правоутворення та нормотворчості». 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Основи нормопроектування» 

виконуються в межах змісту дисципліни, за тематикою, яка попередньо 

узгоджується з викладачем. 

10. Методи навчання 

Організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності при 

викладанні навчального курсу «Основи нормопроектування» здійснюється на основі 

комплексного підходу і з використанням таких методів навчання: 

При передачі і сприйняття навчальної інформації : словесні (розповідь, 

лекція, бесіда); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні (реферати,  тематичні 

повідомлення).  

При формуванні у студентів логічності мислення : пояснювально-

ілюстративні; репродуктивні; проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; 

частково-пошукові; дослідницькі. 

При активізації навчально-пізнавальної діяльності: метод малих груп;  

навчальна дискусія диспут (обмін думками). 

Робота в малих групах використовується при проведенні семінарських і 

практичних занять з групами психологічного комфорту під час обговорення 

проблемних питань, коли важливо висвітлити різні аспекти проблеми, висловити 

різні погляди на неї та шляхи вирішення. В цьому випадку малі групи слугують 

виразниками різних поглядів, що дає можливість охопити якомога більше аспектів 

проблеми. Студентам, в свою чергу, це дає можливість продемонструвати та 

закріпити отримані знання з теми, реалізувати свої індивідуальні творчі здібності й 

ерудицію та набути практичних навичок роботи в колективі для досягнення спільної 

мети. 

11. Методи контролю 

Застосування методів перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів ґрунтується на системному підході. Серед основних використовуються 

такі: спостереження за навчальною діяльністю студентів при вивченні навчальної 

дисципліни дає змогу скласти уявлення про пізнавальні можливості студентів, їх 
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ставлення до оволодіння знаннями, рівень самостійної підготовки тощо;  усне 

опитування (індивідуальне, фронтальне, просте, складне) використовується у 

традиційній системі перевірки та оцінювання навчальних досягнень студентів 

шляхом постановки перед ними запитань за змістом навчального матеріалу та 

оцінюванні їх відповідей; письмовий контроль дозволяє повніше реалізувати 

діагностичну функцію, заощадити, виявити уміння логічного, послідовного 

викладення думок студентом; графічна перевірка індивідуалізує навчання, дає 

можливість ґрунтовно реалізувати діагностичну та освітню функції навчання, 

сприяє виявленню вміння та навичок студентів узагальнювати, класифікувати 

вивчений матеріал тощо; тестування при вивченні державно-правових явищ і 

інститутів в їх історичному просторі на певному підсумковому етапі сприяють 

визначенню рівню засвоєння поточного матеріалу і підготовки в подальшому до 

кваліфікаційного тесту випускника.  

У процесі викладання курсу «Основи нормопроектування» використовуються 

таки види контролю знань, вмінь та навичок студентів: 

– поточний контроль. Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів 

слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з 

дисципліни; здійснюється у повсякденній навчальній роботі й виражається у 

систематичних спостереженнях викладача за навчальною діяльністю студентів та її 

оцінки на семінарських заняттях.  

– рубіжний контроль. Рубіжний (тематичний, модульний) контроль 

спрямований на перевірку засвоєння отриманих знань через триваліший період і 

охоплює значний за обсягом розділи курсу, проводиться у формі тестування і 

письмової контрольної роботи; 

– підсумковий контроль – перевірка рівня засвоєння знань, умінь студентів 

при вивчені дисципліни (залік та іспит). Основна мета підсумкового контролю – 

визначення рівня змісту узагальнених знань студентів за весь період навчання з 

дисципліни, вміння застосовувати їх у практичній діяльності.  

Оцінювання знань, умінь та навичок – рейтингове, за багатобальною (100 

бальною) шкалою ЕСТS. Порядок розподілу балів за видами контролю наведений 
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нижче. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит) 
 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Основи 

нормопроектування та юридичної техінки» здійснюється на основі результатів 

поточного та підсумкового контролю знань за шкалою від 0 до 100 балів. Навчальна 

дисципліна «Основи нормопроектування» вивчається протягом 1-го семестру з 

підсумковим контролем у формі заліку (1-й семестр). Загальна підсумкова оцінка з 

навчальної дисципліни «Основи нормопроектування» обраховується як середній 

арифметичний бал результататів поточного та підсумкового контролю в двох 

семестрах. 

Система  

оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою 

з курсу «Основи нормопроектування та юридичної техінки» 
 

Модуль 1 (поточний контроль) 

 

МКР 1 

 

Підсумковий 

контроль (залік) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т 9 

Т10  

7 

 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 

12 

 
25 100 

 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

за I семестр (поточний контроль) 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

 

Вид навчальної 

роботи 

Максимальна кількість балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Т9 

 

Виступ на 

семінарському 

занятті /                       

Самостійна робота 

5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 

Усього за модулем   63 

Модульна 

контрольна робота 
12 

Усього за модулем  75 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 82-89 добре  



 585 

74-81 зараховано 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни 

«Основи нормопроектування та юридичної техніки» складають: робоча програма 

навчальної дисципліни; конспекти лекцій; плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; індивідуальні завдання; 

завдання для практичних занять; модульні контрольні роботи; тестові завдання та 

програма комп’ютерного тестування; підручники та посібники. 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 
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кредитно-модульної системи навчання) / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, 

А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; за заг. ред. Є. О. Гіди; Київський 

нац. ун-т внутрішніх справ. — К. : КНУВС, 2010. — 228 с. 

2. Актуальные проблемы теории и истории государства и права : учебное 
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