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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Питання предметної спрямованості наукових
досліджень мають тривалу історію світоглядного осмислення. Цей процес,
започаткований філософами античності, зберігає свою актуальність і для
сучасної науки. Предметна спрямованість та методологічна своєрідність є
визначальними факторами, які не лише обумовлюють самостійність науки, а і
визначають її місце в системі наукових знань.

Фундаментальне значення загальнотеоретичної юридичної науки для
наукових знань про державно-правову сферу обумовлює актуальність пізнання
її предмету, що має складний, поліструктурний характер, ідеї і положення якої
обумовлюють єдність юридичної науки в цілому. У зв’язку з цим особливої
актуальності і практичної значимості набуває питання предметної
визначеності цієї науки.

Посилює актуальність дослідження, з одного боку, відсутність єдності
наукових уявлень про предмет загальної теорії права, з іншого – наявність
спільного елементу серед цих уявлень, що полягає у належності до предмету
теорії закономірностей державно-правових явищ, комплексний доктринальний
аналіз яких відсутній. Це обумовлює необхідність наукового обґрунтування
поняття державно-правової закономірності, виокремлення її характерних рис
та ознак, особливостей класифікації, з’ясування її ролі як фундаментальної
категорії загальнотеоретичної юридичної науки.

Значний рівень актуальності теми дисертації обумовлений необхідністю
переосмислення існуючих уявлень науковців стосовно сутності та природи
закономірностей, відсутністю їх комплексного дослідження. Посилює
актуальність теми дисертації наявна доктринальна невизначеність
функціонального призначення державно-правових закономірностей, їх
взаємозв’язку із антропогенною природою права та принципом верховенства
прав людини, взаємозалежності закономірностей державно-правової сфери та
праворозуміння, які детермінують предмет загальної теорії права. Не були
предметом комплексного дослідження і проблеми розмежування державно-
правових закономірностей та суміжних наукових категорій, механізму їх дії та
ознак, що обумовлює певну обмеженість наукового вивчення предмету загальної
теорії права. Виходячи із заснованості дослідження на ідеї верховенства права та
підвищення його ролі в забезпеченні прав людини, ми намагалися підкреслити
первинність права у назві роботи, хоча це не відкидає ідею його залежності від
держави та необхідності пізнання закономірностей не лише права, але й держави.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження здійснене в межах теми науково-дослідної роботи
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичній і
практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації
0111U008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою юридичного
факультету теми дисертації (протокол № 5 від 17 грудня 2015 р.).
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Мета і завдання дослідження. Виходячи з теми дисертації її метою є
комплексне дослідження державно-правових закономірностей як предмету
загальної теорії права, з’ясування їх ознак та функціонального призначення,
обґрунтування критеріїв типології закономірностей, їх залежності від типів
праворозуміння та визначення механізму їх дії.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
– здійснити періодизацію історії формування уявлень про предмет

загальнотеоретичної юридичної науки;
– обґрунтувати категоріальне визначення предмету загальної теорії

права на основі узагальнення існуючих доктринальних підходів;
– визначити доцільність застосування загальнофілософського розуміння

закономірностей у загальнотеоретичній юридичній науці;
– визначити методологічну основу дослідження державно-правових

закономірностей;
– удосконалити уявлення про характерні ознаки закономірностей

державно-правової сфери;
– обґрунтувати авторське бачення категорії державно-правових

закономірностей;
– визначити переваги положень типів праворозуміння для дослідження

закономірностей права та держави;
– з’ясувати співвідношення державно-правових закономірностей та

суміжних наукових категорій;
– удосконалити положення щодо критеріїв типології державно-правових

закономірностей;
– охарактеризувати функції закономірностей державно-правової сфери

та виокремити їх різновиди;
– обґрунтувати авторське бачення поняття та складових механізму дії

державно-правових закономірностей;
– визначити фактори, що детермінують механізм дії закономірностей

права та держави.
Об’єктом дослідження є загальнотеоретична юридична наука як

система знань про право та державу.
Предметом дослідження є закономірності як предмет загальної теорії

права.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склала

система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових
методів, філософських підходів і принципів наукового пізнання, які
забезпечили комплексний та всебічний аналіз обраного предмета дослідження.
Наукову основу становлять аксіологічний, антропологічний, комунікативний
та герменевтичний філософський підходи, які обумовили об’єктивний аналіз
державно-правових закономірностей як фундаментальної категорії, що
відображає глибинні взаємозв’язки між явищами та процесами державно-
правової сфери. Філософсько-світоглядну основу дослідження становить
діалектичний метод, використання якого дало змогу проаналізувати державно-
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правові закономірності як динамічну категорію у процесі їх виникнення,
розвитку, взаємозв’язку та взаємообумовленості з іншими державно-
правовими явищами (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 3.1). Значну роль в осмисленні
філософського-правового розуміння категорії «державно-правові
закономірності» відіграв міждисциплінарний підхід, оскільки дослідження
закономірностей охоплює не лише теорію права, а й інші наукові дисципліни
(підрозділи 1.2, 2.1).

Серед загальнонаукових методів дослідження використано системний
метод, який надав можливість охарактеризувати механізм дії державно-
правових закономірностей як складну, динамічну, функціональну систему,
що охоплює різноманітні прояви реалізації закономірностей зі своїми
завданнями та функціями (підрозділи 3.2, 3.3). Функціональний метод
застосовано для встановлення мети і завдань державно-правових
закономірностей, їх функціонального призначення (підрозділи 2.1, 3.1, 3.2);
системно-структурний метод забезпечив аналіз державно-правових
закономірностей як наукової категорії, яка є елементом структурованого
понятійно-категорального апарату юридичної науки (підрозділи 1.2, 2.1, 2.3);
соціологічний метод використано для узагальнення емпіричних даних про
практичну реалізацію державно-правових закономірностей (підрозділи 3.1–
3.3); історичний метод забезпечив дослідження процесу еволюції та розвитку
наукових уявлень щодо категорії «закономірність» (підрозділ 1.2); завдяки
використанню формально-юридичного методу були обґрунтовані дефініції
таких юридичних понять та категорій, як державно-правова закономірність,
методологічна основа дослідження державно-правових закономірностей, тип
та типологія державно-правових закономірностей, функції державно-
правових закономірностей та механізм дії закономірностей державно-
правової сфери (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1–3.3). Метод класифікації забезпечив
обґрунтування критеріїв класифікації різновидів державно-правових
закономірностей та функцій цих закономірностей (підрозділи 3.1, 3.2).
Порівняльно-правовий метод дозволив здійснити розмежування категорії
«державно-правова закономірність» та суміжних правових і філософських
категорій, виокремити особливості закономірностей права і держави у
аспекті різних типів праворозуміння, з’ясувати окремі закономірності
правових явищ та визначити своєрідність конкретних закономірностей права
у різних правових системах світу (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1). Метод
теоретичного узагальнення надав змогу виокремити існуючі у юридичній
літературі наукові уявлення про державно-правові закономірності та
визначити ознаки цієї категорії на теоретико-методологічному рівні
(підрозділи 1.2, 2.1).

Використання зазначених методів у поєднанні із науковими принципами
історизму, всебічності дослідження, об’єктивності, плюралізму, аксіологічного
аналізу, науковості та обґрунтованості дослідження забезпечили комплексний
загальнотеоретичний аналіз закономірностей як предмету загальної теорії
права.
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Теоретико-методологічну базу дослідження складають праці відомих
вчених-теоретиків та філософів права, зокрема С. Алексєєва, М. Абдуллаєва,
М. Байтіна, С. Братуся, Ю. Ветютнєва, О. Васильєва, О. Венгерова,
М. Вопленка, В. Віндельбанда, Г. Гегеля, А. Денисова, С. Дробязка,
Л. Друянова, Д. Керімова, В. Козлова, В. Кудрявцева, В. Лазарева,
Ш. Монтеск’є, М. Матузова, П. Недбайла, В. Нерсесянца, К. Поппера,
Г. Спенсера, Л. Спиридонова, В. Сирих, В. Тененбаума, А. Уйомова,
П. Фейєрабенда, С. Франка, О. Черданцева, Л. Явича, В. Шабаліна.

Теоретико-методологічним підґрунтям підготовки дисертації стали
також праці вітчизняних теоретиків права С. Бобровник, Т. Гарасиміва,
С. Гусарєва, І. Гриценка, Ж. Дзейко, Г. Дубова, С. Дудар, В. Дудченко,
І. Жаровської, О. Зайчука, М. Кельмана, М. Козюбри, А. Колодія, В. Косовича,
О. Копиленка, О. Ковальчука, В. Лемака, Л. Луць, Б. Малишева, А. Машкова,
Н. Оніщенко, Ю. Оборотова, Н. Пархоменко, О. Петришина, П. Рабіновича,
О. Скакун, В. Селіванова, С. Сливки, Т. Тарахонич, Ю. Шемшученка,
І. Шутака, М. Цвіка, в яких розкрито окремі аспекті закономірностей права та
держави як явища теоретико-правового характеру.

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела,
монографічні праці, наукові статті, матеріали офіційної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним з перших у вітчизняній загальнотеоретичній науці
комплексним дослідженням феномену державно-правових закономірностей, їх
ознак, типів, функціонального призначення та механізму дії. Наукова новизна
одержаних результатів та авторський внесок у дослідження проблеми
виявляються у висновках, положеннях і рекомендаціях, а саме:

уперше:
– здійснено періодизацію становлення уявлень про предмет загальної

теорії права в межах трьох періодів: І період (30–50-ті роки ХХ ст.) має
формальний характер і пов’язується з виокремленням в якості предмету
закономірностей без комплексного їх аналізу; ІІ період (50–90-ті рр. ХХ ст.)
полягає у розширенні уявлень про закономірності та виокремленні у їх складі
загальносуспільних та державо-правових; ІІІ період (починаючи з ХХІ ст.)
характеризується плюралізмом уявлень вчених щодо предметного поля
загальнотеоретичної науки та її закономірностей;

– обґрунтовано авторське визначення державно-правових
закономірностей як об’єктивно обумовлених, необхідних для пізнання
сутності державно-правових явищ, загальних, тривалих, динамічних
причинно-наслідкових зв’язків, що забезпечують пізнання держави і права як
політико-правових явищ та визначають взаємодію державно-правових явищ із
суспільством та основними сферами його життєдіяльності;

– виокремлено такі ознаки державно-правових закономірностей як
об’єктивність, можливість бути пізнаними, загальність, тривалість, причинно-
наслідковість, політико-правова спрямованість, можливість дослідити сутність
і природу права та держави, їх взаємодію із суспільством і особою;
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– обґрунтовано поняття та різновиди функцій державно-правових
закономірностей як зовнішнього вияву їх ознак у сфері держави і права, що є
необхідним для пізнання сутності державно-правових явищ та визначення їх
взаємодії із суспільством і основними сферами його життєдіяльності;

– досліджено практичні прояви реалізації закономірностей державно-
правової сфери та обґрунтовано авторське визначення механізму дії
державно-правових закономірностей як сукупності способів та юридичних
засобів реалізації державно-правових закономірностей в суспільстві та
державно-правовому середовищі;

удосконалено:
– уявлення про співвідношення державно-правових закономірностей із

такими суміжними категоріями як закон, тенденція, факт, можливість, правова
норма, принцип права, правопорядок, необхідність та випадковість, що
відносяться до категоріальних апаратів філософських та юридичних наук та
специфічно взаємодіють із категорією закономірностей як у юридичному, так і
у загальнофілософському розумінні;

– розуміння закономірностей державно-правової сфери в залежності від
типів праворозуміння в аспекті природно-правового, юридико-
позитивістського, соціологічного та інтегративного типів, що дозволяє
охарактеризувати природу державно-правових закономірностей та особливості
їх наукового дослідження з позиції різних типів праворозуміння ;

– концепцію критеріїв типології державно-правових закономірностей за
об’єктним складом, змістом, логічною природою, рівнем наукового
узагальнення, сферою дії, дією у соціальному просторі, історичними межами,
територією та часовими межами дії, що можуть бути використані для
здійснення наукової типології державно-правових закономірностей та
характеристики конкретних закономірностей;

– уявлення про методологічну основу дослідження державно-правових
закономірностей як систему філософських підходів, філософсько-
світоглядних, загальнонаукових та спеціальнонаукових методів та принципів
наукового пізнання правових явищ, застосування якої забезпечує об’єктивний
аналіз державно-правових закономірностей та отримання наукових знань у
сфері дослідження державно-правових закономірностей;

набули подальшого розвитку:
– уявлення про предмет загальнотеоретичної юридичної науки як

самостійної частини об’єкту юриспруденції, що забезпечує виокремлення,
з’ясування та аналіз загальних закономірностей державно-правових явищ, їх
взаємодії з урахуванням верховенства інтересів суспільства, охорони та
гарантування природних прав людини і верховенства права, що відображає
сучасний стан розвитку предметної сфери цієї науки;

– розуміння еволюції становлення уявлень про філософсько-правову
категорію «закономірність», що відображає історичне різноманіття наукових
позицій щодо цієї категорії, її ґенезу та особливості відображення у різних
галузях знань;
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– уявлення про можливість використання філософського підходу до
розуміння категорії «закономірність» у сфері юриспруденції, що визначають
необхідність обґрунтування спеціально-юридичної дефініції досліджуваної
категорії та відображають необхідність уточнення предметної сфери
загальнотеоретичної юридичної науки.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і рекомендації,
обґрунтовані за результатами дослідження, можуть бути використані в
науково-дослідній діяльності – для подальшого поглиблення уявлень про
предмет загальнотеоретичної науки, державно-правові закономірності та їх
особливості; правотворчій та правозастосовній сферах – для забезпечення
теоретичної основи нормопроектування та реалізації норм права, розуміння
фундаментальних взаємозв’язків між явищами та процесами державно-
правової сфери; навчальному процесі – для удосконалення навчальних курсів
«Теорія права», «Актуальні проблеми теорії та філософії права», «Актуальні
проблеми правового регулювання», а також для розробки відповідних розділів
підручників, навчально-методичних посібників і навчальних програм.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Висновки,
положення і рекомендації, обґрунтовані у дисертації, обговорювались на
зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних
конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісно-
правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні» (м. Київ, 21 квітня
2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання
реформування правової системи України» (м. Луцьк, 26–27 червня 2015 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Право і прогрес: складові
забезпечення в сучасних умовах» (м. Київ, 19 квітня 2016 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової
системи» (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-
річчя М. С. Грушевського)» (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Людиноцентризм в праві: теоретико-
прикладні аспекти» (м. Київ, 16 травня 2017 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи»
(м. Луцьк, 16–17 червня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та
прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2–3 листопада 2017 р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Право, юридична наука та
освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О. Б. Костенка)» (м. Київ,
27 квітня 2018 р.); Міжнародній науковій конференції «Modern jurisprudence of
the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» (м. Люблін,
17 квітня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків,
20–21 липня 2018 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 14 наукових
публікаціях, з яких 6 наукових статей, 4 з яких опубліковано у наукових
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виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з
юридичних наук, 1 стаття опублікована у зарубіжному науковому виданні з
юридичних наук, внесеному до міжнародних наукометричних баз, 1 – в
українському науковому фаховому виданні з юридичних наук, внесеному до
міжнародних наукометричних баз та 8 наукових тез виступів на зарубіжних,
міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Структура та обсяг дисертації визначені предметом, метою та
завданнями наукового дослідження. Дисертація складається з анотації, вступу,
трьох розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить
236 сторінок, з них 200 сторінок основного тексту, 21 сторінка – список
використаних джерел, що складається з 245 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі встановлено актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок
з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і завдання
дослідження, визначено його об’єкт і предмет, розкрито функціональні
можливості методів наукового пізнання, які застосовано в роботі, вказано на
положення наукової новизни отриманих результатів, обґрунтовано практичне
значення одержаних результатів дослідження, наведено відомості про
апробацію матеріалів дисертації та публікації автора.

Розділ 1 «Теоретико-методологічні аспекти державно-правових
закономірностей» складається з трьох підрозділів, в яких здійснено аналіз та
періодизацію історії зародження і подальшого розвитку уявлень про предмет
загальнотеоретичної юридичної науки та державно-правові закономірності,
досліджено закономірності як філософсько-правову категорію та розкрито
зміст методологічної основи дослідження закономірностей державно-правової
сфери.

У підрозділі 1.1 «Предмет загальної теорії права: класичний та
сучасний підходи» розглянуто розвиток наукових уявлень вітчизняних вчених
про предмет загальнотеоретичної науки та сучасний підхід до розуміння
предмету загальної теорії права і держави, які характеризуються відсутністю
єдності поглядів щодо розуміння предмета цієї науки та наявністю спільного
елементу – закономірностей державно-правових явищ. Встановлено, що
категорія «закономірність» є недостатньо дослідженою у правовій сфері. Для
теорії права обґрунтування чіткого формулювання юридичної категорії
«закономірність» є необхідним, адже існуюча її невизначеність автоматично
породжує невизначеність розуміння предмету теорії. Виокремлено основні
періоди формування уявлень про предмет загальнотеоретичної науки, а саме: І
період (30–50-ті роки ХХ ст.), ІІ період (50–90-ті рр. ХХ ст.) та ІІІ сучасний
період (починаючи з 2000-х рр.), охарактеризовано їх особливості та значення.

У підрозділі 1.2 «Закономірності як філософсько-правова категорія:
еволюція становлення уявлень» наголошено на тому, що еволюція становлення
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закономірностей як філософсько-правової категорії має свої витоки ще з часів
діяльності античних філософів і продовжується навіть у наш час. На цьому
шляху важливого значення набуває співвідношення досліджуваної категорії з
іншими поняттями, її розуміння у різних галузях знань, спроби адаптації та
запозичення загальних підходів у більш спеціалізованих сферах. Внаслідок
здійсненого аналізу зроблений висновок, що у філософії та філософії права
відсутнє єдине розуміння закономірностей.

Використання загальнофілософського підходу до розуміння
закономірностей є неприйнятним для сфери держави і права, тому необхідним
є зосередження на формуванні спеціально-юридичного поняття державно-
правових закономірностей. Філософські категорії мають узагальнюючий
характер і не відображають багатьох важливих особливостей більш вузьких
категорій, які вони опосередковують. Тому повна заміна широкої за змістом
філософської категорії «закономірність» на теоретико-правову категорію
закономірності не вбачається можливою.

У підрозділі 1.3 «Методологічна основа дослідження державно-
правових закономірностей» обґрунтовано, що наукове дослідження
закономірностей у праві має засновуватись на методологічній основі, яка являє
собою систему філософських підходів, філософсько-світоглядних,
загальнонаукових та спеціальнонаукових методів та принципів наукового
пізнання правових явищ, застосування якої забезпечує об’єктивний аналіз
державно-правових закономірностей та отримання достовірних наукових
знань у цій сфері. Серед філософських підходів до наукового дослідження, за
допомогою яких можливе пізнання правових закономірностей, необхідно
відзначити герменевтичний, антропологічний, комунікативний та
аксіологічний підходи. Серед філософсько-світоглядних методів важливого
значення набуває діалектичний метод наукового пізнання.

Принципами наукового пізнання, на яких базується дослідження
державно-правових закономірностей, пропонується вважати принципи
історизму, всебічності, об’єктивності, плюралізму, науковості, аксіологічного
аналізу та обґрунтованості наукового дослідження. На підставі проведеного
аналізу основними методами дослідження закономірностей у праві
пропонується визнати методи логічного аналізу та синтезу, порівняння та
протиставлення, а також герменевтичний, порівняльний, історичний,
формально-логічний методи, метод теоретичного узагальнення та
функціональній і міждисциплінарний підходи.

Розділ 2 «Доктринальний рівень аналізу загальнотеоретичних
закономірностей» складається з трьох підрозділів, в яких досліджено
залежність категорії державно-правових закономірностей від сучасних типів
праворозуміння, визначено поняття та ознаки закономірностей як юридичної
категорії та встановлено співвідношення загальнотеоретичних
закономірностей із суміжними науковими категоріями.

У підрозділі 2.1 «Закономірності права та держави в аспекті
типології сучасного праворозуміння» проаналізовано існуючі підходи до
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визначення поняття «праворозуміння», в наслідок чого праворозуміння у
спеціально-юридичному аспекті пропонується сприймати як уявлення
індивідуального чи колективного соціального суб’єкта про сутність,
властивості та природу  права як суспільного феномена. Дослідження
державно-правових закономірностей з позиції природно-правового типу
праворозуміння характеризується значущістю ідеального виміру права. З
позиції вказаного типу праворозуміння правові закономірності, що
відображають співвідношення права та закону, не можуть передбачати їх
ототожнення. У контексті юридико-позитивістського типу праворозуміння,
зазвичай, ототожнюються категорії «право» та «закон», що відповідним
чином впливає на закономірності державно-правової сфери.

У аспекті соціологічного типу праворозуміння категорія «право» набуває
специфічного змісту, внаслідок чого відбувається протиставлення права та
закону у аспекті державно-правових закономірностей. Встановлено, що
дослідження державно-правових закономірностей з позиції інтегративного
типу праворозуміння може бути найбільш ґрунтовним та повним. На підставі
проведеного аналізу обґрунтована залежність категоріального виміру
закономірностей від типів праворозуміння та запропоноване авторське
розуміння категорії державно-правових закономірностей у аспекті розглянутих
типів праворозуміння.

У підрозділі 2.2 «Державно-правові закономірності як юридична
категорія: поняття та ознаки» наголошено на тому, що у юридичній науці
відсутнє єдине розуміння закономірностей. Вплив філософської категорії
«закон» на уявлення про закономірності спостерігається навіть на
загальнонауковому та філологічному рівнях, що відображають наявні у
різноманітних енциклопедіях, довідниках та тлумачних словниках дефініції
закономірності. У юридичних енциклопедіях визначення закономірностей
взагалі та закономірностей державно-правової сфери у більшості випадків
відсутнє, що є одним з факторів, який спричиняє ситуацію з термінологічною
невизначеністю закономірності в рамках юридичної науки.

Встановлено, що у наш час особливого значення набуває сприйняття
категорії державно-правових закономірностей у аспекті посткласичної науки,
яка характеризує сучасний етап розвитку загальнонаукових знань. На підставі
здійсненого дослідження автором запропоновано власне бачення ознак та
визначення державно-правових закономірностей, яке можливо
використовувати в подальшому у процесі наукових теоретико-правових
досліджень та практичної діяльності у сфері юриспруденції.

У підрозділі 2.3 «Державно-правові закономірності та суміжні наукові
категорії» встановлено, що державно-правові закономірності за своєю
комплексністю належать до складних категорій, що зумовлює їх взаємозв’язок
із суміжними науковими категоріями та поняттями. Ці суміжні категорії
відносяться здебільшого до категоріальних апаратів філософії, філософії
права, соціології права та сучасної теорії права. Основними категоріями та
поняттями, які є суміжними із державно-правовими закономірностями, є
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закон, необхідність, випадковість, тенденція, можливість, факт, норма права,
принцип права, сутність права. Також закономірності специфічно взаємодіють
із категоріями правового хаосу та правопорядку, іншими науковими
категоріями.

Всі досліджені у підрозділі категорії є суміжними із державно-
правовими закономірностями як у юридичному, так і у загальнофілософському
їх розумінні. Особливого значення для загальнотеоретичної науки набуває
співвідношення правових закономірностей із необхідністю та випадковістю,
які є парними науковими категоріями. Внаслідок дослідження співвідношення
правових закономірностей із розглянутими суміжними категоріями можливо
підтверджено, що використання загальнофілософського розуміння
закономірностей у теорії права не є можливим, а основні суміжні із
закономірностями категорії мають бути уточнені та досліджені в аспекті їх
державно-правового вияву.

Розділ 3 «Теоретико-прикладні засади дослідження державно-
правових закономірностей» складається з трьох підрозділів, в яких здійснено
аналіз типів загальнотеоретичних закономірностей, визначено функції
загальнотеоретичних закономірностей та їх значення для пізнання права та
держави, а також досліджено механізм дії державно-правових
закономірностей.

У підрозділі 3.1 «Типи загальнотеоретичних закономірностей»
наголошено на тому, що в загальнотеоретичній юридичній науці обґрунтовано
різні думки щодо підстав та способів виокремлення різновидів державно-
правових закономірностей, єдність позицій науковців щодо цього питання
відсутня. У зв’язку з цим дослідження різноманітних видів державно-правових
закономірностей не вбачається ефективним без використання ґрунтовної
класифікації, яка відповідає сучасним науковим вимогам. Метою застосування
класифікації як методологічного прийому є створення класифікаційних груп,
використання яких суттєво сприяє аналізу досліджуваного об’єкту та
практичному застосуванню отриманих наукових знань. Різноманітні підстави
класифікації державно-правових закономірностей обґрунтовані у працях П.
Рабіновича, В. Кудрявцева, С. Алексєєва, Ю. Ветютнєва. Внаслідок їх аналізу
робиться висновок, що наявні класифікації потребують подальшого
вдосконалення, уточнення та приведення у відповідність до існуючих
наукових вимог.

Як результат автором пропонується здійснювати не класифікацію
закономірностей, а їх типологію, а також обґрунтовуються авторські дефініції
типології державно-правових закономірностей та їх типу. Для здійснення
наукових досліджень з теорії права пропонується власне бачення типології
державно-правових закономірностей, яке дозволяє характеризувати конкретні
закономірності за їх належністю до дев’яти типів, що відображають суттєві
ознаки реально існуючих закономірностей права та держави. Практичне
значення запропонованої типології зумовлюється тим, що вона надає
можливість точно охарактеризувати зміст досліджуваних теорією права і
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держави закономірностей та обрати напрямки і способи їх ефективного
використання в процесі здійснення юридичної діяльності.

У підрозділі 3.2 «Функції загальнотеоретичних закономірностей та їх
значення для пізнання права та держави» обґрунтовано, що державно-правові
закономірності є складною багатоаспектною категорією, яка здійснює
різноманітний вплив на суспільство, державно-правову сферу та юридичну
науку. Цей факт обумовлює наявність у вказаних закономірностей значної
кількості специфічних функцій, які відображають їх глибинну сутність та
цільове спрямування. Наукове обґрунтування цих функцій має здійснюватися
з використанням необхідної методологічної основи дослідження, яка
відповідає сучасним вимогам щодо здійснення наукових досліджень.

Функції державно-правових закономірностей характеризуються
низкою особливих ознак, є необхідними для пізнання сутності державно-
правових явищ та забезпечують визначення взаємодії державно-правових
явищ із суспільством та основними сферами його життєдіяльності.
Запропонована автором типологія цих функцій передбачає виокремлення
різновидів функцій державно-правових закономірностей на підставі
критеріїв змісту, часу дії, соціального простору дії, історичних меж дії, дії у
державно-правовому просторі та рівня наукового обґрунтування.
Обґрунтовані таким чином функції відображають багатоаспектність
функціонального призначення закономірностей у праві та широку сферу їх
впливу на суспільні відносини.

У підрозділі 3.3 «Механізм дії державно-правових закономірностей»
досліджено особливості реалізації державно-правових закономірностей та
визначено механізм їх дії, який пропонується розуміти як сукупність способів
та юридичних засобів реалізації державно-правових закономірностей в
суспільстві та державно-правовому середовищі. Цей механізм детермінується
різноманітними суміжними категоріями, серед яких відзначається механізм дії
права та механізм правового регулювання.

Практичне втілення дії державно-правових закономірностей набуває
різних форм та безпосередньо впливає на державно-правову сферу і
суспільство. Серед факторів взаємовпливу на механізм дії вказаних
закономірностей важливого значення набуває закономірний характер деяких
явищ та процесів у сфері права та держави, зокрема, системності права;
безпосередній вплив закономірностей на суспільний, а саме правовий та
науковий прогрес; взаємозв’язок закономірностей з людською природою права
та принципом верховенства прав людини.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового завдання, яке полягає у комплексному аналізі державно-
правових закономірностей як предмету загальної теорії права, з’ясуванні їх
властивостей, функціонального призначення та механізму дії. Відповідно до
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поставленої мети та завдань сформульовано основні результати та пропозиції,
які мають теоретико-прикладне значення:

1. Етапами формування уявлень про предмет загальнотеоретичної
юридичної науки є: І період (30–50-ті роки ХХ ст.) – має формальний
характер, відзначається формуванням уявлень про предмет
загальнотеоретичної науки за відсутності ідеологічного плюралізму, наявності
надмірної політизованості науки, віднесенням до предметного поля теорії
держави і права категорії закономірностей без комплексного їх аналізу;
ІІ період (50–90-ті рр. ХХ ст.), який характеризується розширенням
предметного поля теорії держави та права, обґрунтуванням належності
державно-правових закономірностей до предмету загальнотеоретичної науки
та формуванням класичного підходу до визначення предмету; ІІІ період
(починаючи з ХХІ ст.) – плюралізм наукових уявлень про предмет теорії права
і держави, віднесення вченими закономірностей права та держави до
предметного поля загальнотеоретичної науки.

2. Предмет загальної теорії права – це самостійна частина об’єкту
юриспруденції, що забезпечує виокремлення, з’ясування та аналіз загальних
закономірностей державно-правових явищ, їх взаємодію з урахуванням
верховенства інтересів суспільства, охорони та гарантування природних прав
людини і верховенства права. Таке розуміння предмету чітко визначає
предметне поле загальнотеоретичної науки, розкриває співвідношення об’єкту
та предмету загальнотеоретичної науки, відображає процес наукового
дослідження та обґрунтування закономірностей державно-правових явищ, має
практико-прикладний характер та може бути застосованим в рамках
відповідних навчальних дисциплін, акцентує увагу на розширенні предметного
поля теорії права у сфері охорони та захисту природних прав людини та
верховенства права.

3. Логічна можливість використання загальнофілософського розуміння
закономірності у контексті дослідження державно-правових явищ відсутня.
Розуміння державно-правової закономірності як загальнофілософської
закономірності є неточним та змістовно хибним. Причинами цього є
ототожнення категорій «закон» та «закономірність» у філософії та колізія між
співвідношенням юридичних та філософських понять «закон» та
«закономірність», адже закон у філософії змістовно відрізняється від
правового, позитивного закону як акту законодавчої діяльності. Крім того,
предметно-об’єктна сфера юриспруденції набагато вужча, ніж у філософської
науки, що зумовлює необхідність обґрунтування юридичної дефініції
державно-правових закономірностей.

4. Методологічною основою дослідження державно-правових
закономірностей є система філософських підходів, філософсько-світоглядних,
загальнонаукових та спеціальнонаукових методів та принципів наукового
пізнання державно-правових явищ, застосування якої забезпечує об’єктивний
аналіз державно-правових закономірностей та отримання наукових знань у
сфері дослідження закономірностей права та держави.
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5. Самостійний характер закономірностей права та держави визначає
необхідність виокремлення їх ознак. Державно-правові закономірності є
об’єктивними, оскільки залежать від рівня розвитку суспільства, держави і
права та не залежать від бажання окремих суб’єктів, правителів чи науковців;
можуть бути пізнаними на науковому, а саме теоретико-правовому чи
філософському рівні, а отже можуть бути усвідомленими; є необхідними для
пізнання сутності, природи та соціального призначення держави і права, а
також визначення місця загальнотеоретичної науки в системі юридичних наук;
є загальними, оскільки характеризують державу і право як логічно завершені
категорії безвідносно до їх національного прояву, історичного етапу чи
географічного положення; є причинно-наслідковими, оскільки відображають
залежність та взаємопов’язаність як процесів виникнення, функціонування та
вдосконалення держави і права, так і державно-правових явищ; є
динамічними, оскільки, по-перше, відображають динаміку процесу
виникнення, становлення та вдосконалення державно-правових явищ і, по-
друге, змінюються під впливом розвитку суспільства та його вдосконалення;
визначають взаємодію державно-правових явищ з суспільством та
різноманітними сферами його життєдіяльності. Політико-правова
спрямованість державно-правових закономірностей відображає особливе
призначення права і держави в процесі здійснення політичної державної влади
та порядку в суспільстві, а їх тривалий характер обумовлює необхідність
вивчення лише тих закономірностей, які сформувалися впродовж тривалого
періоду часу та узагальнюють практику формування і функціонування
державно-правових явищ.

6. Державно-правові закономірності – це об’єктивно обумовлені,
необхідні для пізнання сутності державно-правових явищ загальні, тривалі,
причинно-наслідкові зв’язки, що забезпечують пізнання держави і права як
політико-правових явищ, які є динамічними і визначають взаємодію державно-
правових явищ із суспільством та основними сферами його життєдіяльності.

7. Дослідження державно-правових закономірностей з позиції природно-
правового типу праворозуміння характеризується значущістю ідеального
виміру права та обумовлюється різницею між категоріями права та закону. У
контексті класичного юридико-позитивістського типу праворозуміння
ототожнюються категорії «право» та «закон», що відповідним чином впливає
на закономірності державно-правової сфери. У аспекті соціологічного типу
праворозуміння категорія «право» набуває специфічного змісту, внаслідок
чого відбувається протиставлення права та закону у аспекті державно-
правових закономірностей. Дослідження державно-правових закономірностей
з позиції інтегративного типу праворозуміння дозволяє отримати найбільш
ґрунтовні та повні наукові знання.

8. Суміжні із державно-правовими закономірностями категорії
відносяться здебільшого до категоріальних апаратів філософії, філософії
права, соціології права та сучасної теорії права. Основними категоріями та
поняттями, які є суміжними із закономірностями права та держави, є закон,
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необхідність, випадковість, тенденція, можливість, факт, норма права,
принцип права, сутність права. Також закономірності специфічно взаємодіють
із категоріями правового хаосу та правопорядку, іншими науковими
категоріями. Всі зазначені категорії є суміжними із державно-правовими
закономірностями як у юридичному, так і у загальнофілософському їх
розумінні. Особливого значення для теорії права набуває співвідношення
державно-правових закономірностей із необхідністю та випадковістю, які є
парними науковими категоріями.

9. Для здійснення наукових досліджень з теорії права та держави
пропонується власне бачення типології державно-правових закономірностей,
яке дозволяє характеризувати конкретні закономірності за їх належністю до
дев’яти типів, що відображають суттєві ознаки науково обґрунтованих
закономірностей права та держави. В якості критеріїв типології
закономірностей визначено об’єктний склад закономірностей, їх зміст, логічна
природа, рівень наукового узагальнення, сфера дії закономірностей у
державно-правовому просторі, дія закономірностей у соціальному просторі,
історичні межі дії, територія та час дії закономірностей.

10. Функції державно-правових закономірностей – це зовнішній вияв
властивостей державно-правових закономірностей у сфері держави і права,
який є необхідним для пізнання сутності державно-правових явищ та
визначення взаємодії державно-правових явищ із суспільством і основними
сферами його життєдіяльності. Основними функціями закономірностей права
та держави є інформаційна, інтерпретаційна, евристична, констатуюча,
прогностична, практично-прикладна, гносеологічна, оціночна, інтегративна,
ідеологічно-виховна, системоутворююча та прогресивна функції.
Запропонована типологія функцій закономірностей передбачає виокремлення
типів функцій державно-правових закономірностей на підставі критеріїв
змісту, часу дії, соціального простору дії, історичних меж дії, дії у державно-
правовому просторі та рівня наукового обґрунтування.

11. Механізм дії державно-правових закономірностей – це сукупність
способів та юридичних засобів реалізації державно-правових закономірностей
в суспільстві та державно-правовому середовищі. Основними елементами
механізму дії державно-правових закономірностей є імперативні,
диспозитивні, загальні, спеціальні способи та юридичні засоби реалізації цих
закономірностей.

12. Фактори впливу на механізм дії державно-правових закономірностей
мають важливе значення, адже реалізація закономірностей детермінується
різноманітними чинниками державно-правової, історичної та
загальносуспільної природи. Ці фактори є виявами механізму дії державно-
правових закономірностей та одночасно факторами, що впливають на нього.
Серед факторів, що детермінують механізм дії закономірностей права та
держави визначено та проаналізовано закономірний характер явищ та процесів
у сфері права та держави, зокрема, системності права; безпосередній вплив
державно-правових закономірностей на суспільний, а саме правовий та
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науковий прогрес; взаємозв’язок закономірностей з людською природою права
та принципом верховенства прав людини.
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АНОТАЦІЯ

Бондаренко Б. Д. Закономірності як предмет загальної теорії права.
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 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.

У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження
природи і змісту державно-правових закономірностей як категорії, що
детермінує предмет загальної теорії права. З’ясовано функціональне
призначення та механізм дії закономірностей права та держави, обґрунтовано
критерії їх типології та методологічну основу дослідження. Проаналізовано
історію зародження та розвитку уявлень про предмет загальнотеоретичної
юридичної науки, еволюцію становлення закономірностей як філософсько-
правової категорії. Обґрунтовано залежність категоріального виміру
закономірностей від типів праворозуміння, запропоновано авторське
розуміння категорії державно-правових закономірностей.

Ключові слова: закономірність, державно-правові закономірності,
предмет теорії права, функції закономірностей права та держави.
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АННОТАЦИЯ

Бондаренко Б. Д. Закономерности как предмет общей теории права.
– Квалификационная научная работа на правах рукописи.

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

В диссертационной работе осуществлено комплексное научное
исследование природы и содержания государственно-правовых
закономерностей как категории, которая детерминирует предмет общей
теории права. Определено функциональное назначение и механизм действия
закономерностей права и государства, обоснованы критерии их типологии и
методологическая основа исследования. Проанализирована история
зарождения и развития представлений о предмете общетеоретической
юридической науки, эволюция становления закономерностей как философско-
правовой категории. Обоснована зависимость категории закономерностей от
типов правопонимания, предложено авторское понимание исследуемой
категории.

Ключевые слова: закономерность, государственно-правовые
закономерности, предмет теории права, функции закономерностей права и
государства.

ANNOTATION

Bondarenko B. D. Regularities as a subject of general theory of law. –
Qualifying scientific work on rights of a manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of legal science, specialty 12.00.01
«Theory and history of state and law; the history of political and legal science». –
Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and
Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The complex scientific research of the nature and content of state-legal
regularities as a category that determines the subject of the general theory of
law is carried out in the dissertation work. The functional purpose and
mechanism of action of state-legal regularities are determined, the criteria of
their typology and the methodological basis of the research are substantiated.
The author analyses the history of the origin and development of ideas about the
subject of general theoretical legal science. It is established that in philosophy
and philosophy of law there is no single understanding of the laws and
regularities. The use of a general philosophical approach to understanding the
regularities is unacceptable for the state and the law theory, in connection with
which it is necessary to focus on the formation of a special legal concept of
state-legal regularities.
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The author has established that the scientific study of regularities in law
should be based on a methodological basis, which is a system of philosophical
approaches, philosophical and ideological, general scientific and special-scientific
methods and principles of scientific knowledge of legal phenomena. The main
methods of studying the regularities of law and state are proposed to be the methods
of logical analysis and synthesis, comparison and opposition, hermeneutical,
comparative, formal-logical methods, theoretical generalization method, and
functional and interdisciplinary approaches.

One of the aims of the thesis is to analyse the influence of the philosophical
category «law» on the idea of regularities, which is reflected in the general scientific
and philological levels. In legal encyclopedias the definition of regularities as a
category and regularities of the state-legal sphere is absent in most cases, which is
one of the factors that causes the terminological uncertainty of the concept of
regularities within the legal science. The subject of the general theory of law is
described by the author as an independent part of the object of jurisprudence, which
ensures the identification, clarification and analysis of the general regularities of
state-legal phenomena, their interaction taking into account the supremacy of the
interests of society, the protection and guarantee of natural human rights and the rule
of law.

The author on the basis of the performed analysis substantiates the
dependence of the categorical measurement of the state-law regularities from the
types of legal thinking and proposes an author’s understanding of the category of
state-legal regularities in the aspect of the types of legal thinking under
consideration. In the context of the classic legal-positivist thinking type categories
identified «right» and «law» which accordingly affects the regularities of state-legal
sphere. In the aspect of sociological category type thinking «right» acquires a
specific content, resulting in the opposition of the law in aspect of state-legal
regularities.

The author concludes that the state-legal regularities in their complexity
belong to the complex scientific categories, what determines their interrelation with
the related scientific categories and concepts, which in their majority belong to
categorical apparatuses of philosophy, philosophy of law, sociology of law and
modern theory of law. The interaction of state-legal regularities with categories of
law, necessity, chance, tendency, possibility, fact, scientific category, norm of law,
principle of law, essence of law, legal chaos and law and order are analysed.

It has been established that scientific research of various types of state-legal
regularities should be carried out using a thorough classification that meets the
modern scientific requirements. The author concludes that the existing
classifications require further refinement, refinement and alignment with existing
scientific requirements. As a result, it is proposed not to classify the regularities, but
do their typology. The author’s approach to the typology and types of state-legal
regularities is substantiated.

The thesis clarifies that the functions of state-legal regularities are
characterized by a number of special features, which are necessary for the
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understanding of the essence of state-legal phenomena and provide the definition of
the interaction of state-legal phenomena with society and the main spheres of its life.
The mechanism of state-law regularities is analyzed as a combination of methods
and legal means for realization of state-legal regularities in society and state-legal
environment.

Key words: regularities, state-legal regularities, subject of the theory of law,
functions of state-legal regularities.
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