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Стаття присвячена визначенню ролі глобалізації у сучасному житті. Визначено, що комплексне загальнотеоретичне дослідження 
трансформаційних змін правової системи України на рівні її підсистем і елементів в умовах глобалізації відсутнє. Звернено увагу на 
актуальність дослідження теоретико-правових засад трансформацій правової системи України в умовах глобалізації, що зумовлена як 
суперечливими реаліями розвитку правової системи, її інтеграцією до європейського та світового правового простору, так і проблемами 
теоретико-правового осмислення та обґрунтування подальшого правового розвитку України.
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Статья посвящена определению роли глобализации в современной жизни. Определено, что комплексное общетеоретическое ис
следование трансформационных изменений правовой системы Украины на уровне ее подсистем и элементов в условиях глобализа
ции отсутствует. Обращается внимание на актуальность исследования теоретико-правовых начал трансформации правовой системы 
Украины в условиях глобализации, что обуславливается как противоречивыми реалиями развития правовой системы, ее интеграцией 
в европейское и мировое правовое пространство, так и проблемами теоретико-правового осмысления и обоснования дальнейшего 
правового развития Украины.
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The article is devoted to the determination of the part played by globalization in our modern life. It is stated that the complex general -  theo
retical investigation of transformational changes of Ukrainian legal system at the level of its subsystems and elements and under conditions of 
globalization is lacking. The attention is paid to the urgency of the investigation of theoretical and legal sources of the transformation of Ukrainian 
legal system under conditions of globalization which is caused by both contradictory realities of the legal system development, its integration into 
European and world legal space and the problems of theoretical and legal interpretation and substantiation of the future legal development of 
Ukraine.
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Постановка проблеми. Проблема модернізації право
вої системи турбує багатьох дослідників. Вона передбачає 
комплексну структурну трансформацію усього конгломерату 
суспільних відносин, які регулюються правом. Мистецтво 
та перевага концепції поступового реформування -  в умінні 
здійснювати цей процес поступово, не знижуючи ефектив
ності забезпечення соціальних та державних потреб.

Тенденції зростання ролі й значення права в житті 
суспільства й усього людства в умовах глобалізації, забез
печенні його стабільності й функціонування корелюється 
з тенденцією зростання ролі й значення людини як у сус
пільстві, так і у праві. При цьому змінюється буття самої 
людини, її потреби та інтереси, значна їх частина, зокрема 
потреба в безпеці, самоідентифікації й визнанні, набуває 
глобального характеру, проникає у сферу правових відно
син, знаходить прояв у нормах і правилах поведінки, за

кріплених у нормативно-правових актах, вносить зміни у 
структуру й особливості функціонування правової систе
ми. Глобалізація остаточно трансформує увесь правовий 
світ, відбувається сутнісна зміна (еволюція) суспільних 
відносин, що докорінно змінює форми управління соці
альними відносинами, змінює світовий порядок.

Реалії соціального та політико-правового буття україн
ської держави, яка проголосила своєю найвищою соціаль
ною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку, а змістом і спрямованістю своєї 
діяльності -  гарантії прав і свобод усіх членів суспільства, 
зумовлюють потребу в теоретичному аналізі проблем, які 
виникають у процесі правотворення та формування дер
жавності.

Докорінні структурні перетворення сучасних сус
пільств, поряд із глобалізацією, зумовлені й інформа-
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ційно-технологічною революцією. У взаємодії зазначені 
тенденції породжують нові форми організації праці, зрос
тання сектору послуг, міжнародну конкуренцію й глобаль
ний ринок, втрату ідентичності та ін. В умовах глобалі
зації, «розмивання» національно-культурних кордонів, 
поширення мультикультуралізму, уміння користуватися 
своїми правами, знання й повноцінне залучення до прак
тики участі у  соціально-правовому спілкуванні кожної 
людини є найважливішими проблемами, які потребують 
пильної уваги з боку держави.

Стан опрацювання. Зазначене вище зумовлює на
гальну необхідність досліджень трансформацій правової 
системи, визначення напрямів і наслідків впливу глобалі
зації на правову систему, її підсистеми й елементи крізь 
призму людини, її потреби та інтереси з метою убезпечен
ня від негативних, руйнівних наслідків глобалізаційних 
процесів.

За останнє десятиліття окремі аспекти проблем розви
тку права в умовах глобалізації, насамперед, у  межах по
рівняльного правознавства й окремих галузей права, ста
ли предметом дослідження провідних правників, таких, 
як: В. Денисов, А. Дмитрієв, В. Журавський, В. Забігайло, 
М. Козюбра, А. Колодій, О. Копиленко, О. Кресін, Л. Луць, 
Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, М. Панов, О. Петришин, 
В. Погорілко, П. Рабінович, В. Тацій, О. Тихомиров, 
М. Цвік, Ю. Шемшученко, Л. Удовика, І. Яковюк.

Виклад основного матеріалу. Трансформація (від лат. 
transformatio -  перетворення) -  перетворення, зміна вигля
ду, форми, істотних властивостей будь-чого [1, с. 248]. На 
парадигмальному полі трансформація етимологічно озна
чає докорінні зміни, яким піддаються сутність та зміст 
явищ під впливом різних чинників, що мають як внутріш
ній, так і зовнішній характер, оскільки більшість явищ, зо
крема правових, є синкретичними, що, відповідно, містять 
синтетичні атрибути.

Ю. Шемшученко з цього приводу зазначає, що кінець 
XX -  початок XXI ст. -  це час трансформації світу на гло
балізаційних засадах і така трансформація кардинальним 
чином вплинула на всі сфери життя людини -  політич
ну, соціально-економічну, духовну і, безумовно, правову. 
Науковець найактуальнішим питанням, яке стосується 
проблеми глобалізації, назвав питання трансформації 
державно-правового простору, що пов’язано з процесом 
інтеграції правових систем [2, с. 146]. І. Яковюк підкрес
лює, що трансформація, поряд із рецепцією та відсилан
ням, є основними способами імплементації як поняття, 
більш широкого за змістом, що розуміється як спеціальна 
законодавча процедура перетворення норм міжнародного 
права на норми внутрішньодержавного права [3, с. 649].

В юридичній літературі виділяють кілька видів або 
форм трансформації норм міжнародного права в націо
нальне. Є.Усенко вважає, що трансформацію можна поді
лити на генеральну та спеціальну. Генеральна трансфор
мація полягає у встановленні державою в національному 
праві загальної норми, яка надає міжнародно-правовим 
нормам сили внутрішньодержавної дії. Спеціальна транс
формація полягає в наданні державою конкретним нормам 
міжнародного права сили внутрідержавної дії шляхом їх 
відтворення в законі текстуально або у вигляді положень, 
адаптованих до національного права, або шляхом зако
нодавчого узгодження їх застосування іншим способом 
[4,с. 16-17].

Трансформація може відбуватися безпосередньо, що 
припускає, наприклад, застосування норм міжнародно
го права в рамках національного, тоді, коли це витікає з 
норм, закріплених у конституції або інших нормативно- 
правових актах, що передбачають примат норм міжнарод
ного права над нормами національного права. Таку форму 
трансформації називають прямою трансформацією. Зо
крема, ст. 9 Конституції України передбачає: «Міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною

Радою України, є частиною національного законодавства 
України» [5]. Таким чином, санкціонується їх пряма дія 
нарівні з чинним законодавством України.

Існує й інша форма безпосередньої трансформації
(яку ще називають інкорпорацією), відповідно до якої 
деякі норми міжнародного права не просто за своєю 
юридичною силою визнаються частиною національного 
законодавства, а включаються у  внутрішнє право, що пе
редбачається для певних видів норм міжнародного права. 
Така практика має місце в таких європейських державах, 
як Австрія, ФРН тощо.

В юридичній літературі виділяють й опосередковану 
трансформацію, відповідно до якої для визнання норм 
міжнародного права необхідним є видання або ухвален
ня відповідного нормативно-правового акту в рамках на
ціональної правової системи. Така практика реалізується, 
наприклад, у Франції та стосується найбільш важливих 
міжнародних договорів. Так, ст. 53 Конституції Французь
кої Республіки передбачає: «Торгові, фінансові договори, 
які відносяться до міжнародної організації, до становища 
особи, можуть бути ратифіковані або схвалені тільки на 
підставі закону та набувають чинності тільки після рати
фікації або ухвалення».

Таким чином, якщо пряма трансформація норм між
народного права автоматично спричиняє такі самі зміни 
і в національній правовій системі, то у разі застосування 
опосередкованої трансформації для внесення змін в рам
ках національної правової системи необхідним є ухвален
ня відповідного нормативно-правового акту.

Як демонструє досвід функціонування національних 
правових систем, з метою ефективної трансформації на
ціонального права під впливом глобалізаційних процесів 
використовують як безпосередню, так і опосередковану 
трансформацію національної правової системи. Цей про
цес є доволі складним і суперечливим. Трансформація 
може відбиватися на перетворенні найрізноманітніших 
компонентів правової системи. Ступінь цих перетворень 
залежить від безлічі чинників, що визначають особливості 
цих компонентів, які за своєю суттю та змістом є різними. 
Якщо одні компоненти є пристосованими до змін, то інші 
є доволі консервативними і, відповідно, менш гнучкими 
[6,с.72].

Трунтуючись на основних етапах трансформаційно
го циклу, а саме: 1) етапі безпосередньої трансформації; 
2) етапі інтерформації; 3) етапі інтоформації; 4) етапі пост- 
трансформаційного стану, встановлено, що сучасна пра
вова система України перебуває на етапі інтоформації -  
періоді набуття нової цілісності, стійкості, намагається 
враховувати окремі переваги глобалізації та протистояти 
глобальним викликам і загрозам [7, с. 137]. На цьому етапі 
визначальними у правовій системі є не окремі елементи 
правової системи, структура, а глобалізаційні трансфор
мації, зміни у самій правовій системі, її внутрішніх (між 
підсистемами і елементами) та зовнішніх (з економічною, 
політичною та іншими правовими системами: національ
ними, міждержавними, міжнародною) зв’язках. Етап ін
терформації трансформаційного циклу вітчизняної право
вої системи характеризується тим, що правова система, 
маючи відкритий характер, відображає окремі прояви пра
вової глобалізації та інтеграції у формі правової адаптації, 
гармонізації, уніфікації. Водночас у своїй сукупності вони 
не забезпечують нової якості правової системи, переходу 
на новий етап.

І. Вплив глобалізаційних процесів на національну пра
вову систему позначається, перш за все, на функціональ
ній складовій частині правової системи, а саме про
цесі правотворчості, правореалізації, правозастосуванні, 
юридичній діяльності, юридичній практиці, що є доволі 
складними явищами, зумовленими відповідними соціаль
ними, економічними, політичними, етичними, релігійни
ми, філософськими чинниками. Правові норми, що міс
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тяться в нормативно-правових актах, прийняті в умовах 
як формального, так і змістовного аспектів, враховують 
специфіку глобалізаційних процесів.

У сучасних умовах розбудови державності в Україні 
суттєво інтенсифікується процес реформування й онов
лення національної законодавчої бази. Вказаний процес 
зумовлений трансформаційним періодом розвитку сус
пільства та ускладненням суспільних відносин, що ви
магає не лише вдосконалення самих нормативно-право
вих актів, а й активізації наукових досліджень проблем 
формування права, правоутворення, нормотворчості та 
інституту реалізації права. Розвиток та вдосконален
ня законодавчої бази будь-якої держави безпосередньо 
пов’язується з явищем правоутворення, що є складним со
ціальним інститутом (процесом) створення права як сис
теми загальнообов’язкових правових норм, що знаходять 
свій прояв у  правовій свідомості та правовій культурі як 
усього населення, так і окремих громадян [8, с. 120].

Процес правової глобалізації активізує впроваджен
ня й реалізацію міжнародних і європейських правових 
стандартів у  правотворчу, правореалізаційну й правозас- 
тосовну діяльність, насамперед, правоохоронну, правоза- 
хисну, судову. Зростає роль і значення норм, принципів і 
прецедентів міжнародного права, міжнародних договорів, 
ратифікованих Україною. Істотно посилюється вплив на 
правозастосовну практику міжнародних та європейських 
правових інститутів. Провідну роль у трансформації пра- 
возастосовної діяльності в національній правовій системі 
відіграють Рада Європи, ОБСЄ, ЄС, ПАРЄ, практика Єв
ропейського суду з прав людини, діяльність Венеціанської 
Комісії, Генеральної Дирекції з прав людини та верховен
ства права Ради Європи.

Нормотворчість в умовах глобалізації трансформуєть
ся, перш за все, у напрямі поширення її соціальної бази, 
тобто все більша кількість суб’єктів приймає не пасивну, 
а найактивнішу та безпосередню участь у цьому проце
сі. Цей процес трансформується і під впливом того, що 
в правовому полі з’являються нові проблеми, вирішення 
яких вимагає обов’язкового правового урегулювання на 
національному і наднаціональному рівнях. Проблеми еко
логії, безпеки, інформації, демографії вимагають нового 
підходу і нового осмислення, в рамках якого необхідно 
поєднувати всі сфери правового регулювання. Справедли
вим є зауваження, що глобалізація вимагає іншого погляду 
на процес нормотворчості, відповідно, інших принципів 
регулювання сучасних соціальних процесів. Має відбути
ся етичний поворот у міжнародних відносинах, в основу 
яких необхідно покласти етичні принципи буття людини у 
світі: справедливість, свободу, рівноправність, консенсус, 
плюралізм. Не можна у правовому полі ігнорувати тра
диції, ментальність народів і нав’язувати єдині юридичні 
норми. Будь-який юридичний закон може тоді ефективно 
функціонувати, коли він є легітимованим, тобто визнаним 
народом. Якщо закон не легітимований, він не матиме 
юридичної сили і буде втілюватися за допомогою насилля 
[9,с. 14].

II. Подальший аналіз потребує звернення до інсти- 
туційної складової частини правової системи, яку
утворюють суб’єкти права (їх правові статуси, особли
вості юридичної відповідальності). Саме людина та різні 
об’єднання (громадські організації та рухи, акціонерні 
товариства, інші комерційні та некомерційні організації, 
соціальні спільноти -  нації, народи, держава загалом) ма
ють права і відповідні юридичні обов’язки, виступають 
реальними елементами правової системи. Звернення до 
зазначеного аспекту зумовлено тим, що упродовж другої 
половини XX ст. і початку XXI ст. у соціальному й право
вому бутті людини відбулися й продовжують відбуватися 
значні зміни, які впливають на її особливості як суб’єкта 
правової системи. Сучасний етап розвитку українського 
суспільства і держави може бути охарактеризований як

трансформаційний, для якого характерним є прагнення 
створення громадянського суспільства та забезпечення 
максимальної реалізації прав людини [10, с. 4]. Отже, в 
умовах глобалізації трансформація національної правової 
системи зумовлює істотні зміни такої найважливішої 
сфери, як права і свободи людини й громадянина [ 11, с. 6]. 
Таким чином, аналіз дає підстави стверджувати, що в умо
вах глобалізації відбуваються зміни в її інституційній під
системі, внаслідок активізації людини як індивідуального 
суб’єкта правової системи, а саме: 1) зростає інтенсив
ність ділової активності індивідуальних суб’єктів право
вої системи, що сприяє збільшенню зон дії права, розши
ренню меж правового простору; 2) актуалізуються різні 
види правових статусів особи: громадянина, іноземців, 
осіб без громадянства, ускладнюються й загострюються 
проблеми, які виникають у колі конституційного та галу
зевих правових статусів особи (політико-правовому, со
ціально-економічному, соціально-правовому, культурно
правовому тощо); 3) мірою розвитку міжнародного права 
й міждержавних відносин зростає обсяг прав і обов’язків 
індивіда, зростає роль індивіда на міжнародній арені; 
4) простежується тенденція розширення обсягу прав лю
дини та поглиблення їх змісту. Зазначені тенденції не є ви
черпними, а класичні права й свободи людини у найближ
чій перспективі набудуть нових аспектів і нового виміру у 
глобальному просторі.

Глобалізація впливає і на інших суб’єктів правової 
системи, зокрема, на соціальні організації та спільноти, 
насамперед, державу, громадські організації, територіаль
ні громади, народи, нації, етноси, які, у свою чергу, впли
вають на подальше функціонування і розвиток правової 
системи, а саме: зростають роль і значення національно
го громадянського суспільства, громадських організацій 
(як міжнародних, так і національних), які є активними 
суб’єктами національної правової системи, а відповідно, 
посилюється їхній вплив на формування правової політи
ки, законотворчий процес.

В умовах глобалізації роль національної держави як 
суб’єкта правової системи трансформується у напрямі по
силення відповідальності органів державної влади перед 
громадянським суспільством, відповідальності виконав
чої влади, її посадових осіб за свої рішення, дії або без
діяльність перед громадянами, права яких були порушені; 
формуються та впроваджуються механізми контролю за 
функціонуванням виконавчої влади з боку громадянсько
го суспільства через інститути парламентської і прямої 
демократії. Поряд із цим, спостерігається перерозподіл 
функцій держави на національному, наднаціональному 
та субнаціональномцу рівнях. За державою зберігаються 
центральні позиції у розв’язанні проблем підтримки миру, 
стабільності, національної безпеки, розвитку, зокрема 
боротьби із міжнародним тероризмом, транскордонною 
злочинністю; наданні соціальних послуг; регулюванню 
ринку; контролю над видобутком природних ресурсів; 
регулювання міграційних процесів; розв’язанням між
етнічних проблем. Держава є гарантом прав громадян, 
основним суб’єктом відповідальності за громадянина, на
самперед, його права й свободи, безпеку й добробут тощо. 
Зрештою правова глобалізація активізує перехід від патер- 
налістської держави до регулятивної моделі держави, від 
«держави-опікуна» до «держави-партнера».

III. Вплив глобалізаційних процесів на національну 
правову систему позначається також на нормативній під
системі правової системи, що зумовлює істотні зміни 
на рівні правових принципів, норм, галузей та інститутів 
права і законодавства. Саме у нормативній підсистемі про
цес глобалізації як посилення взаємодії і взаємозалежнос
ті найбільш чітко проявляється, насамперед, у правовій 
інтеграції всіх її складових елементів (норм, принципів 
і, відповідно, нормативно-правових актів), правовій ін
тернаціоналізації та правовій стандартизації. Безумовно,
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глобалізація детермінує і прискорює інтеграцію правових 
систем та їх підсистем і елементів, тим самим актуалізує 
гармонізацію, уніфікацію, адаптацію, імплементацію, 
стандартизацію, універсалізацію, інтернаціоналізацію 
права. Глобалізаційні трансформації нормативно-право
вої основи різною мірою проявляються у  галузях націо
нального права: в одних вони виявляються досить чітко, 
в інших -  перебувають на стадії формування. В узагаль
неному вигляді вплив глобалізації на національну сис
тему права виявляється в: 1) інтенсивному розвитку вже 
сформованих інститутів і галузей, таких, як права людини, 
екологічне право, інформаційне право, медичне право та 
ін.; 2) формуванні й розвитку нових комплексних галузей 
та інститутів, таких як право миру, право безпеки, право 
стійкого розвитку, міграційне право тощо, нормативна 
база яких знаходиться на стадії систематизації; 3) почат
ковому етапі концептуалізації й формуванні нових інсти
тутів, нормативної бази і комплексних галузей -  еконо
мічного права, соціального права (соціальне страхування, 
соціальні послуги, соціальне забезпечення); 4) активному 
розвитку прав людини на основі визнання і впровадження 
світових та європейських правових стандартів; 5) обме
женні заборон у  приватній сфері життя людини, наділен
ні особистості більшою автономністю у виборі рішень; 
6) активному впливі публічного (насамперед, адміністра
тивного) права на сферу приватного права, що виявляєть
ся у зміні договірного права, сутності цивільно-правового 
договору тощо. Спільною рисою для нових, інтегрованих, 
комплексних галузей є їхня інтенсивна конституціоналіза- 
ція, що відображає загальносвітову тенденцію зростання 
ролі конституцій як інструменту впливу на внутрішньо
державні й загальносвітові процеси з метою формування 
й захисту стабільного, справедливого та демократичного 
світового порядку; 7) тенденція, пов’язана зі зміною кон
цепції джерел права, яка проявляється з однієї сторони в 
появі нових джерел (насамперед включення до системи 
джерел національного права принципів і норм міжнарод
ного права), а з іншої -  у зміні значення кожного з них 
[12, с. 34-35]. Так, останнім часом зростає роль такого 
джерела права, як судовий прецедент, який посилює свою 
позицію в системі джерел національного права. У період 
сьогодення у системі романо-германського права визначи
лася тенденція фактичного [13], а частково, юридичного 
визнання прецеденту як джерела романо-германського 
права, причому не тільки на рівні національно-правових 
систем, але й у масштабі загальноєвропейського права, 
а точніше, права Європейського Союзу загалом. Анало
гічна ситуація з іншими джерелами права правових сі
мей, що розглядаються, -  такими, як закон/статут, який, 
будучи основним джерелом романо-германського права, 
посилив свій вплив у післявоєнний період у низці країн 
англосаксонського права та відіграє в них нині роль, яку 
важко переоцінити. Так, двома основними джерелами пра
вової системи США є судовий прецедент і законодавство. 
Нині зміни відбуваються й у структурі джерел правових 
систем, що входять до системи традиційного і релігійного 
права. Такі правові джерела, як закони, уніфіковані право
ві норми, нормативні договори посилюють свої позиції у 
структурі джерел вищезгаданих правових систем. Глоба
лізаційні трансформації нормативної підсистеми зумов
лені, по-перше, прагненням України до більш активної 
участі у різних міжнародних і міждержавних інститутах, 
органах, укладання низки багатосторонніх і двосторонніх 
угод; по-друге, задекларованим стратегічним процесом 
євроінтеграції, відповідно, активізацією процесів адапта
ції, гармонізації, уніфікації, апроксимації, імплементації; 
по-третє, необхідністю створення дієвого правового ме
ханізму захисту національних інтересів від глобальних 
викликів і загроз. Більшість змін, які відбуваються в га
лузях, підгалузях, інститутах національної системи права 
й законодавства, ініційовані чи відбуваються під впливом

міжнародних об’єднань, таких як ЄС, ВТО, МВФ, СОТ, 
ПАРЄ ОСУР, Венеціанська Комісія, Європейський Суд з 
прав людини, роль і значення яких в умовах глобалізації 
зростають. Можна погодитись з тезою, що підґрунтям 
глобалізаційних трансформацій нормативної підсистеми є 
ліберальні правова ідеологія та правова політика євроінте
грації, які відображають стратегічний напрям державно
правового розвитку України.

IV. Трансформація ідеологічної складової право
вої системи. Впливаючи практично на всі підсистеми й 
елементи правової системи, глобалізація спричиняє зміни 
у правових політиці, ідеології, культурі і свідомості, які, 
у свою чергу, відіграють вагому роль у функціонуванні й 
розвитку правової системи.

В умовах глобалізації суттєво зростає значення ідеоло
гічних факторів правового розвитку, де, зокрема, просте
жується протистояння ліберальної правової ідеології, іде
ологій глобалізму та антиглобалізму, наслідком чого стає 
трансформація національних правових ідеологій, форму
вання спільних засад правової ідеології міжнародної та 
міждержавних правових систем. Саме в умовах глобалі
зації постає нагальна потреба формування національної 
правової ідеології, яка у змістовному і функціональному 
аспектах підпорядкована принципу верховенства права, 
гарантує і захищає права людини, забезпечує ефективність 
законодавства, сприяє формуванню цілісної, динамічної 
національної правової системи, досягненню структурно- 
функціональної єдності її елементів, правовими засобами 
забезпечує модернізацію правової системи й держави, за
хищає національні інтереси, гарантує оптимальне функці
онування правової держави і громадянського суспільства, 
надає адекватні й дієві правові засоби убезпечення від 
викликів, ризиків і небезпек, зумовлених глобалізацією, 
сприяє зміцненню міжнародного авторитету, позиціонує 
Україну як цивілізовану європейську державу в глобаль
ному правовому просторі.

Трансформація реалізації національної правової іде
ології пов’язується з відповідною правовою політикою, 
яка здатна виступати потужним чинником розвитку на
ціональної правової системи, оптимізації взаємовідносин 
громадянського суспільства і держави. Правова політика є 
сучасним важливим компонентом процесів демократичної 
трансформації суспільних відносин загалом та формуван
ня і функціонування ефективної правової системи сус
пільства в умовах глобалізації зокрема визначає стратегію 
і напрям трансформації правової системи.

У сучасних умовах, коли вже ні в кого не викликає 
сумнівів потреба у децентралізації багатьох функцій 
державної влади, розвитку місцевого самоврядування, 
стає цілком очевидним, що результативне упорядкування 
правових і пов’язаних із ними інших відносин на регіо
нальному рівні можливе лише у межах правової політики. 
Вона здатна ефективно регулювати міжнаціональні від
носини, особливо в регіонах, де тісно переплітаються та 
взаємодіють інтереси багатьох націй, народностей, окре
мих груп населення і час від часу виникають протиріччя 
та конфлікти [14, с. 7; 15, с. 55]. Правова політика держави 
має будуватись, зважаючи на загрози і висновки глобалі
зації, передусім, визначення пріоритетних напрямів юри
дичного забезпечення національних інтересів країни.

Висновки. Отже, увесь модернізаційний курс україн
ської держави має бути спрямований на забезпечення прав 
та свобод людини та громадянина, оскільки вони визна
ються вищою цінністю на конституційному рівні. Про
стим, що знаходиться на поверхні, критерієм необхідності 
проведення правової політики у сфері модернізації пра
вової системи є її спрямованість на забезпечення прав та 
свобод її громадян, якої б інноваційної сфери суспільних 
відносин це не торкалося. Запорукою оптимізації розви
тку вітчизняної правової системи в умовах глобалізації є 
обґрунтування й прийняття Концепції правової політики в
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умовах глобалізації, яка передбачає модернізацію право
вої системи України, істотне оновлення сутнісних, зміс
товних складників, інтегративно-комунікативних зв’язків, 
встановлення їхнього оптимального балансу й співвід
ношення, що уможливлять перехід вітчизняної правової 
системи на новий рівень функціонування й розвитку, від 
фрагментарно глобалізованої до глобалізованої право

вої системи, яка гармонізує світові, європейські та наці
ональні правові принципи, норми, стандарти, інститути, 
переформатовує інтегративно-комунікативні зв’язки з 
міжнародною, регіональними (РЄ, ЄС) та національними 
правовими системами, захищає національні інтереси, во
лодіє потужним потенціалом стійкості, дієвості, ефектив
ності, протистоїть глобальним викликам і загрозам.
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