
тощо. В Особливу чacnmy Кодексу необхідно включити норми, я:кі 
детально реrла.~ентуват.имуть nідстави, nорядок і розміри надання 

громадянам України різних форм та видів соціального забезnечення. 
Правові норми Особливої частшm nовинні nідрозділятися на інсти
тути, реrутоючі окремі види соціальних правовідносин - обов' яз
:кового соціального страхування, пенсійного забезnечення, по надан
ню медичних послуг, ,державних допомог, матеріально-побутового 

забезпечення й обслуговування: інвалідів та осіб похилого віку тощо. 
Кодифікація законодавства пРо соціальних захист усуває 

множинність і протиріччя нормативІШХ акrів, виданих різного часу з 
різних пиrань, значною мірою полегшує користування ними, сnрияє 

законності і підвИщує rарантії реалізації nрав громадян України у 
сфері соціального захисту. 
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СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ 

В юр:пдичиій літературі законність, визначається, в основво· 
му, як режиМ пануВання закону у взаємовідносЮІах особистості та 
держави, громадянина та посадової особи (орrану держави) pJ, 
с. 48], де всі підвладні закону- і держава, і- фізичні особи і де діє 
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:верховенство nрава. В Україні режим законності набуває свого ·нор

мативного закріnлення. "Права і свободи тодини, - згідно з Консти
туцією України, - та їх rapamiї визначають зміст і спрямованість ді

ЯдЬності держави. Держава відповідає nеред щоднною за свою дія

льність . Утвердження і забезnечення прав і свобод тодини є голов

вим обов'язком держави" [6, ч. 2, ст. З] "ВУкраїні визнається~ діє 
прmщип верховенства права" [6, ч. 1, ст. 8]. 

Наявність режиму законності в державі є одним із показни
ків суворого дотримаmrя сусnільством демократичних традицій, на

бутих світовою сnільнотою .. саме при такому режимі складаються 
умони дшс свободи вибору nоведінки та вільного · розвитку кожної 

шо дини. 

Водночас законність не nовинна ототожюоватися із вседоз

JІОЛОМ. На .цумку автора, законність, зовні відображена в правових ~ 

актах, є тією межою, яка обмежує свободу кожного заради свободи 
всіх. Тут законність трансформуєrься в дисциnліну. 

Законність - це не тільки режим nанування закону. Це баrа
rолике поняття, я:ке в nравовій . науці розглядається nо-різному. Її 
можна розглядати я:к nрИНЦІm діяльності держави, що складається з 

АВОХ взаємоnов'язаних елементів - обов' язків діяти відповідно до 
законів і обов ' язків виявляти ініціативу для забезnечення їх вик.о

аання. Матеріальний зміст законності nолягає в сукуnності правил, 
обов'язків, дозволів, заборон, що регламентуються державою. Вони 
створюють стан, nрИ якому сусnільне життя, всі види державної дія

вьності nідпорядковані неухильній дії nрава. ЗаКонністю досятається 
узrодженість дій, ОJ:kанізованість і nорядок, тебrо дисщmліна в за
rальнодержавному мacnrraбi [2, с. 144; 7, с. 145]. 

Якщо розглядати npиmum законності в розрізі її nрактичного 
застосування, то вона означає, що будь-яке рішення державних чи 

ведержавних орrанів або уповноважених на те осіб не nовинно супе
!fречити ЧИШІому законодавству, має бути nрийнято в межах комnе
тенції органа чи особи, яка nриймала його, у встановлений нормати

.JПІИми актами строк і з дотриманням необхідної процедури, а також . 
сприяти утворенню, закріnленню або розвитку корисних для сусnі-

.JІЬСТва .відносин. Додержання цьоr,о · npmщиny має для державного 
~авління важливе значення, оскільки nереважно через канали ви

навчої влади відбувається реалізація nрав та свобод mодини і rpo
~a, саме на цю сферу nршrадає найбільша кількість їх пору

. І це не випадково. Виконавча влада для здійснення своїх фун

наділена значними nовноваженнями, що nоширюються на всі 
ри сусnільного життя [5 , с. 361]. "Діяльність державного аnарату 

еже бути успіurною тільки за умови дотримання пршщипу . .. закон-
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ності, - що забезпечує необхідну цілеспрямованість у роботі, задово
лешш інтересів держави та суспільства, охорону Іх прав. Потрібно 
неухилЬно й точНо виконувати закони та засновані на них інші. пра
вові акrи. У відповідності до вимог .. . законності працівНИІіlі держа
вного апарату незалежно від того, які nосадИ вони обіймають, усі рі
вні nеред законом. Держава без ОJ'Ляду на особи й 'ШИП суворо карає 
тих, хто використовує службове становище в особистих, корисливих 
цілях, nорушує вимоги законодавства» [12, с. 22]. 

ЗаконнісТь можна розглядати і як метод державного управлін

ня [3, с. 331}, [17, с. ІО),. тобто сукуnність засобів, за доnомогою ЯКЮі 
держава забезnечує належну nоведінку своїх суб' єкrів, і як держав

. но-правовий режим [9, с. 45- 47). 
Законність - це також і режим системи взаємовідносин rро

мадян, громадських, державних та недержавних утворень, органів 

місцевого ршоврядуааніfя з органами, ЯІd представляють різні rіл:ки 
державної влаДи. ТаКий режим nовинен спршrги забезnеЧенню nрав 
та закоіпшх інтересів особи, її всебічному розвкгку, формуваншо й 
розвшку громадянського сусnільства, усnішній діяльності держав-

ноГо механізму. · 
За глибинною сутністю законність, на думку аВтора, можна 

nоділити на демократичну і форм'альну. Перша не тільки знаходшь 
·відбитrя н наробках передової філософської думки людства та в 
міжНародно визнаннх докуМентах (таких як ЗаrаіІьна декларація 
прав люднии-:- ООН, 1948; Міжнародний пакт про rромадські і nо
літичні права- ООН, 1966; Міжшlродний пакт про економічні, со
ціальні та культурні права- оон, 1966; Декларація.nро nрава осіб, 
які належать до національних або етнічних. релігійних і мовних м.е
ШDИН- оон; 1992), у констшуціях та · законодавстві демократич
них держав, а й реально виконується в тих чи інших дер:ж;авах. 
Формальна ж знаходшь лнше своє зовнішнє відображешш в законо

давстві і не nідкрІплена пра:кrичннми дію.ш з боку держави по забез
nеченню прав і свобод фізичних та юрИДИЧІЩХ осіб; вона притаман

на законодавству держав, де nа~є дшсrатура абО близька до неї 

форма правління, наприКлад, ісламський ФУндаменталізм. Ця думка 
не заnеречує існуванню в демократичній державі, де nанує так звана 

демократична законність, закотіості формщп.ної, оскільки досягти 
1 ОО-відсоткового дотримання норм законодавства практично немож
ливо ні в якій державі, а також і тому; що демократична · законність, 
як і формальна, .зовні теж відбивається у відповідних формах - нор

мативних акrах. Інакше :кажучи, за зовнішнім відображен11ям демок

ращчна законність теж Є формальною, тобто формалізованою у 
нормах nрава. Тому nропонуємо розділяти ці види законності не 
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тільки за їх формою, а і за суттю. 

Найважливішою ознакою ·демократичної законності, на від
міну від законності формальної, є наявність норм і механізму їх реа
лізації, що регулюють обов'язки й відповідальність не тільки грома

дян перед державою, а й у першу чергу держави перед громадяни

ном. Формальна законність проявляється у формальному дотриманні 
існуючих норм права і дисципліни, які Часто слутують не народу, а 
окремим особам, політичним, або релігійним ІUJаНам. . 

Тут ми підійшли до потребй звернутися до ідеї законності. 
Одна із сторін сутності законності полягає в тому; що остання вира
жає уяву суспільства про справедливість та доцільність. С. С. Алек

сєєв вважав, що під ідеєю законності розуміють ідею, що фор
мується в правосвідомості (в першу чергу - у правосвідомості про
гресивних соціальних сил) про доцільність і необхЩність такої . ре

ально правомірної поведінки всіх учасників правових відносин, де не 

залишалося б місця для свавілля, фактично досягалась . би всезаталь
ність nрава, дійсна реалізація суб'єктивних прав [1, с . 217- 219]. Ін
ша сторона законності полягає в то:му, що вона служить еталоном, з 

яким окремі люди порівнюють свою власну поведінку. Тільки в пра
вовій державі формалізована законність і поведінка суб'єктів право
відносин максимально співпадають, оскільки формалізована закон
ність (знову ж таки!) максимально відображає правосвідомість пере
важної більшості населення. 

Форі1алізовану законність також можна класифікувати й 
стосовно осіб, на яких через норми чинного законодавства вона по
ширюється, а са.ме: законність загальнодержавна; законність щодо 

фіЗИЧНИХ осіб; законність ЩОДО юридИЧНИХ осіб; Законність ЩОДО 

окремих. верств населення, - жінок, неповнолітніх, пенсіонерів, вій
ськовослужбовців та ін. ЗрозуміЛо, що це не є окремі види законнос
ті, а лшпе складники єдиної державної законності, яка відбивається у 
відповідних, часто спеціалізованих нормативних актах та формах їх 
дg_тримання. 

Оскільки законність відображається в законодавстві . то, без
сумнівно, її стан тісно пов 'язаний з nравовою формою. Законність 
потребує максима;'ІЬної ефективності останньої. Стимули та заборо-

. нн, які встановлюються нормами nрава, повинні впливати на пове
дінку колективів та окремих працівників так, щоб рішення, які при

ймаються ними, не розходилися із загальними принципами господа
'рюваішя, з тими результатами, які' мають бути досягнуті в процесі 
застосувіння цих норм [13, с. 75]. Зміцнення законності можливе на 
основі кодифікаційних засад, які забезпечують повноту, єдність, по
годженість і стабільність законодавства [13, с . 76]. У свою чергу, з 
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nравовою формою тісно пов 'язаний nрmщІШ доступносТі правової 
норми, відповідно до якого вимоnr норми не повиmrі мати подвійно
го тлумачення, що коІІЧе важливо для їх правильного зас-тосування, 

тобто для дотримання: законності. 

Звичайно, для забезпечення Р"...жRМУ демократичної законності 
держава має забезnеч.ити nідгрушя: для цього, інакше кажучи, надати 
певних гарантій. (Garantie) в пере:кладі з французької мови означає 
"обеспечнl\ать" [16, с. 59]. Це nо:иятrя: зустрічається: в будь-якій щу
ковій літературі, nриміром, детальний розгляд nравових гарантій 

· знаходимо у таких nравників, як С.Г. Березовська, В.І .. Камінська, 
МЛ. Лебєдєв, :В.М. Савицькнй, Є.В. Шоріна [8] . 

Гарантії прийюпо поділя:ти: на політичні, еконоІVrічні, ідеоло
гічні та правові [15, с. 509- 513]. Як у вігшзняному, так і в зарубіж
ному зако;н:одавстві часто вживається цей термін; отже, поюnтя 
''гаракrія" набуло міжнародного значення. «І в цьому немає нічого 

дивного, адже в Основі гарантії лежить забезпечувальна функція: в 
широкому розумінні цього слова. Це може проявmrrися в забезпе
чеmrі реалізації політичних, економічних, юридичних прав юридич

них та фізИЧJШХ осіб. Тому не випадково в Конституції Уь.1>аїни у 
низці статей згадується гарантованість здійснення вказаними особа
ми своїх прав і свобод (ст. З, 7, 10, 32, 33, 43, 46, 50, 54, 55, 57 та ін.). 
У галузевому законодавстві - цивільному, трудовому, аграрному, 
екологічному, nроцесуальному та ін. - також закріплені відповідні 
гарантії здійснення певних nрав суб'єктів стосовно цих галузей nра
ва>> [14, с. 327) «Для того щоб забезпечити неухильне проведен
ня ... законності в усіх сферах життя, необхідна відповідна система 
заходів, яка гаратувала б здійснення законності. Без дійсюrх гаран

тій законність перетвориться на nустий звук, нереальне побажання. · 
Тільки наявність певної системи гарантій (економічних, політИчних, 
юридичних, ідеологічних) дає моЖJШВість говорити про режим дійс

ної ~нності в державі. Причому ці гарантії повшmі діяти в rісно
му зв'язку та взаємозалежності, органічно доповнювати одна одну» 
[5, с. 15). . 

Та не тільки сучасні вчені акцекrують увагу на гаракrіях за
конності. На їх важливість і різноманітність їх форм звертали уваrу 

вчені-адміmстративісти ще на початку ХХ століття:. Так. А. Є. Єліст
ратов писав: «Відомі гарантії для закониості уnравлінщІ можуть ле

жати вже в самому устрою nравляЧої влади. ЗміцнеRНЮ законності в 
державиому уnравлінні сnрия:є взаємне відокремлення законодавчих 
та адміністративних установ: ті, хто nравить, не будучи водночас за-

. конодавцями, втарачають моЖJШВість самим узаконювати свої від
хилення від закону у сnравах управління .. . Встановленню законо-
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мірності в уnравлінні сприя:є точне розмежування відомства адмініс

траrивних установ, точне визначення обсягу nовно],'Іажень кожної 

посадової особи... Способом забезпечення: за:коmюсті в уnравлінні 
може деякою мірою служити n_очаток закономірної покори. Цей по

чаток виражається в тому, що за ~агаJІЬЩІМ nравилом усім і кожному 

слід підnорядковуватися тільки законним вимога;\{ влади>> [4, с. 252, 
255). 

Таким чином, можна зробиrи висновок, що засадами (або га

рантіями) законності :з державному уnравліюrі слід визнати наяв
ність: а) економічних умов; б) розвинуrої політичної системИ; в) -на
уково і ідеологічно обгрунтованої, відnовід:аючої вимогам часу та 
доступної для: розуміння всіма суб' єктами державного уnравління: 

системи норм nрава; г) мехаmзму соціального захисту населення, за
кріпленого в юридичних нормах; д) механізму nримусу, чітко nра
цюючого в межах закону; е) відповідної політичної та nравової куль

тури: населення. 

_ Економічні умови є основою законності в державі. Економіч

но сильні ~ржава .і{ суспільство rарантовані від багатьох. проблем і 

nотрясінь, з ЯЮІМИ стикаються слаборозвинені .::~:ержави. Високий 

життє:~шй рівень rромадJJН, матеріальний добробут згладжують гост

роту суперечностей різних верств населення, що періодично винв-
кають майже в кожній державі. · · 

Необхідні еконо.мічні умови, реально працюючий механізм со
ціального за.'ffісту людини існують, як nравило, в державах з розви

нутою nолітичною системою, де панують демократичні традиції. Іс

торія показує, що законність є там, де rромадянське суспільство до

статньо незалежне від держави, де реально існують nоділ влади, сво

бода слова, nреси, інших засобів масової інформації, де nравоохо
ронні органи й армія не служать одній ідеології чи одній Партії. 

Тільки за таких умов громадяни мають реальні можливості 'захисти
ти себе від свавілrоl чиновників державного апарату, nротиnравНих 
дій фізичних або юридичних осіб. · 

Розви11уmа політич11а Система є запорукою існування закон
ності тому, що демсщратичні політичні традиції знаходять своє від

биття в законодавстві, яке теж стає демократичним. 
Значшrй вплив на стан законності мають і так звані мораль11і 

rаранrії до яких слід відНести ідейне виховання .громадян, суспільне 

осуджування nротиправних дій, )'Часть шИроких кіл громадськості в 
боротьбі з порушниками законності. 

"Правові (юридuч11і) гарантії законності nолягають не тільки 

в створенні ефективного механізму nоновлення nорушених nравових 

норм. але й у забезnеченні такого порядку застосуваmія норм, який 
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максимально попереджува.:в би можливість порушень" [10, с. 187]. 
Механізм примусу як спосіб забезnечеНЮІ закоНІІості пр:иrа-

. манний також і демо:крат~й державі; Спрямований· проти меншо
сті, він забезпечує сnоІсій і нормальну жштєдієвість держави й сус
пільства, підтримує державну та громадську дисципліну) і виступає 
формою захисту фізИ'ІІtJD' та юридични:Х осіб від правоnоруmни:І<ів. 

Важливою ум()вою законності й дисциnліни в державному 
уnравлінні слід визнаn~ rакож високу правову культуру rромадяи та 

службовців апарату ВЩ<.о:в:авчої влади. Правова культура, в свою чер
гу, є відбкrrям загальиоrо рівня: освіти к культури сусnільства. 

Викладене вш:це вказує на бJШЗькість (а іноді й тотожність) 
способів і rарантій забезnечення: законності й дисциnліни в держав
иому уnравлінні, що з-ваходm'Ь відображеннЯ в юридичній літерату
рі, де різні автори ощn j{ ті ж дії називають хто "сnособами", а хто 
"rараиrіJІмк". Це зумовnено тим, що rарантії обов' язково Зовні nро
ЯВJІЯЮТЬСя у відnовіщmх ·сnособах, які й забезnечують здійснення 
саме такої nоведінки, яка виконуєrься з дотриманням закоющсті. 
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