
ГАЛУЗЬ ПРАВА -  відносно само
стійна сукупність норм права, які регу
люють сферу однорідних суспільних 
відносин за допомогою відповідних 
методів.

Г. п. являє собою відносно замкнену 
підсистему правового регулювання, го
ловним призначенням якої є забезпе
чення правового регулювання визна
ченої сфери суспільних відносин, його 
своєрідного режиму.

Формування нових Г. п. та зникнен
ня таких, що втрачають актуальність, 
зумовлене багатьма соціальними чин
никами. Розвиток існуючих суспільно

45



ГАЛУЗЬ ПРАВА

значущих відносин, як і поява нових, 
зумовлюють потребу в їх правовому 
опосередкуванні, акумуляцію та вио
кремлення в системі права потрібного 
нормативного матеріалу як її відповід
ної галузі. Останнім часом у різних сег
ментах юридичної науки обґрунтову
ються підстави визнання нею відокрем
леного статусу медичного, спортивного, 
банківського, інформаційного права. І, 
навпаки, затухання сфери суспільних 
відносин, актуальних у певний промі
жок часу, призвели до зникнення право
вої галузі, норми якої їх впорядковува
ли, як, наприклад, галузі колгоспного 
права.

Дореволюційна юридична наука об
межувалась поділом системи права на 
приватне й публічне і лише у 30-х рр. 
20 ст. набуло актуальності питання 
щодо змістових критеріїв відмежуван
ня в її структурі галузей та інститутів. 
Проте дослідження таких критеріїв по
значило формування щодо їх оцінки 
самостійних наукових підходів -  моніс
тичного (предметного), дуалістичного 
(традиційного) та плюралістичного.

Моністичний підхід до розподілу 
системи права на галузі обґрунтовував
ся необхідністю визнання предмета 
правового регулювання — суспільних 
відносин як визначального критерію 
такого поділу і був запропонований 
у науковій дискусії з цієї проблематики 
наприкінці 1930-х М. Лгарковим, 
М. Аржановим, С. Браіусем, Д. Генкі- 
ним та ін. Утім було вказано на певну 
обмеженість предметного підходу і за
пропоновано використовувати як кри
терій також і метод правового регулю
вання (С. Братусь), що не викликало 
однозначної підтримки в науці.

Дуалістичний підхід до поділу сис
теми права на галузі передбачав визнан
ня його двох різних, але рівнозначних 
критеріїв -  предмета і методу право
вого регулювання. Переконлива про
позиція щодо їх використання стала 
підсумком другої дискусії з проблем 
системи права у 1956-58 за участю 
М. Александрова, О. Йоффе, І. Павлова, 
М. Шаргородського, Ц. Ямпольської, 
Б. Шейндліна та ін., у ході якої визна
но, що врахуванням тільки предмета 
правового регулювання можна вмоти
вувати появу необмеженої кількості 
Г. п. Тому саме метод регулювання стає 
таким, що уточнює цей поділ, показни
ком. У 60-х рр. 20 ст. почалося активне 
«відкриття» нових Г. п. та осмислення 
можливості формування «комплексних» 
галузей, які, за висловом С. Алексеева, 
можна назвати «надгалузями» чи «су- 
пергалузями».

Третя дискусія щодо системи права 
(1982) супроводжувалась пропозиція
ми істотної зміни в підходах до розу
міння системи права. Окремі дослідни
ки (В. Лаптев, В. Соловйов, В. Шахма
тов) мотивували відмову від методу 
правового регулювання як критерію 
будови галузевої структури права. Ін. 
(Т. Абова, В. Кудрявцев) пропонували 
відмовитися як від методу, так і від 
предмета правового регулювання та 
шукати нові ознаки. І, нарешті, деякі 
дослідники (Р. Лівшиць, Ц. Ямполь- 
ська) запропонували відмову від по
няття «галузь права» з використанням 
терміна «галузь законодавства». Пере
важним залишився підхід до визначен
ня будови системи права через предмет 
і метод правового регулювання, але 
з додаванням додаткових критеріїв її
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поділу -  галузевих принципів, мети 
правового регулювання.

Плюралістичний підхід до галузево
го поділу системи права орієнтує на ви
користання, крім традиційних, ще й до
даткових критеріїв -  галузевих право
вих режимів; показників замкненості 
правового регулювання; однорідності 
суспільних відносин; галузевого поня
тійного апарату; власних способів пра
вового регулювання; специфіки об’єктів 
та суб’єктів правовідносин, їх суб’єк
тивних прав та юридичних обов’язків. 
Ін. наукові підходи до предмета і методу 
правового регулювання також додають 
характерні для окремих сфер правового 
регулювання принципи права та ціннос
ті, що визнаються та охороняються нор
мами галузі, мету та функції правового 
впливу, співвідношення способів та 
прийомів правового регулювання (до
зволів, зобов’язань, заборон, пільг, за
охочень, рекомендацій), специфіку 
юридичної відповідальності, обсяг нор
мативного матеріалу, який потребує 
систематизації.

У науці неодноразово пропонували 
відмовитися від дуалістичного підходу 
у визначенні галузевої будови системи 
права через те, що він не пропонує до
статніх підстав обґрунтування феноме
ну комплексних Г. п., проте саме цей 
підхід залишається найбільш визнаним.

Формування Г. п. зумовлене постій
ними взаємопов’язаними процесами 
розвитку суспільних відносин в якісно 
різних сферах і відбивається відповідно 
в галузевій інтеграції і диференціації 
правових норм. Остання характеризує 
розвиток романо-германської правової 
сім’ї  в цілому, а узагальнення характе
ристик національної системи права на

копичує інформацію про такі найбільш 
значні ознаки її галузей.

1. Значність нормативного обсягу. 
Велика сфера суспільно важливих від
носин вимагає для її впорядкування 
значного обсягу засобів правового ре
гулювання, який був би достатнім для 
оформлення самостійної Г. п. Остання 
є головним та найбільш великим за об
сягом підрозділом системи права, який 
відбиває як об’єктивність його зумов
леності суспільними відносинами пев
ного роду, так і особливості їх впоряд
кування кількісно та якісно достатньою 
групою правових норм. Г. п. є різними 
за обсягом, внутрішньою будовою, ці
лями та призначенням. їх  норми відо
бражені або у значній кількості дже
рел -  нормативно-правових актів (на
приклад, у галузях конституційного, 
адміністративного права), або, навпаки, 
у значній кількості правових норм, від
битих у невеликій кількості норматив
них документів (як приклад, галузь 
цивільного права). Ін. є порівняно ком
пактними за обсягом (наприклад, про
цесуальні галузі). Конструювання Г. п. 
інколи зумовлює створення для регу
лювання певної сфери відносин коди
фікованого законодавчого акта, який 
встановлює загальні засади (принци
пи) їх регулювання, наприклад, Основи 
законодавства України про охорону 
здоров’я.

2. Однорідність суспільних відно
син. Формуванню галузі та визначенню 
об’єкта її правового впливу передують 
розвиток та пізнання сфер людської ді
яльності, які породжують своєрідний 
зміст суспільних відносин, що володі
ють предметною самостійністю, мають 
типові ознаки й властивості. Однак така
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сфера діяльності має бути значною за 
обсягом, мати високу соціальну значу
щість та ціннісний зміст. Сукупність 
поведінкових актів і відносин утворює 
об’єктивну передумову формування 
Г. п. і стає матеріальним критерієм їх 
виокремлення та позначення їх умовних 
кордонів у системі права. Будь-яка 
Г. п., її межі та зміст, визначальні ос
нови регулювання (галузеві правові 
принципи), відповідні адекватні засоби 
нормативного впливу на людську по
ведінку, передусім завжди детерміно
вані постійними відносно самостійни
ми та взаємопов’язаними сферами сус
пільної реальності. Останню створює 
головний смислоутворюючий чинник-  
людина, яка неминуче пов’язана з ін., 
через усвідомлення ними потреб, ста
лими й якісно різними зв’язками осо
бистостей, соціальних груп. Ці суб'єкти 
виступають як носії власних реальних 
інтересів у всіх сферах суспільства. їх 
сумісна діяльність утворює усталений 
якісно однорідний тип відносин (май
нових, немайнових, організаційних, 
трудових та ін.), впливає на визначення 
сп особ ів  і форм їх  орган ізац ії, 
суб’єктний склад, субординаційну чи 
координаційну модель будови та ін. 
Суспільні інститути формують певне 
бачення про правові шляхи та критерії 
визначення способів задоволення і за
собів захисту інтересів учасників типо
вих однорідних відносин. За умови при
датності останніх для в порядкування 
загальнообов’язковими правилами, офі
ційні джерела права закріплюють типо
ві загальні правила, які упродовж часу 
формують їх нову спільність -  правову 
галузь.

3. Єдність предмета і методу право
вого регулювання. Г. п. через своєрід
ність предмета правового регулювання 
як об’єктивного (матеріального) крите
рію її відокремлення в системі права, 
потребує використання прийомів відпо
відного впливу на нього -  сукупності 
належних методів, прийомів та способів 
правового регулювання. Поєднання 
останніх Г. п. обумовлене специфікою 
її предмета -  суспільними відносинами 
певного роду і окреслюється нормо- 
творцем як юридичний (суб’єктивний) 
критерій відокремлення галузей. Влас
тивістю останніх є те, що вони не ство
рені штучно законодавцем, а сформова
ні реальним існуванням усвідомлених 
інтересів і соціальних потреб, для задо
волення яких законотворець створює 
правові засоби і фіксує їх в офіційній 
формі, переважно у нормативно-право
вих актах. Чинники та головні умови, 
що визначають генезу і оформлення 
Г. п.: якісна однорідність сталих сус
пільних відносин, що потребують пра
вового регулювання та придатні для 
цього; неможливість їх впорядкування 
нормами ін. галузей права; необхідність 
створення специфічного правового ре
жиму для їх регулювання та ін.

Формування та виокремлення Г. п. 
за предметом і методом регулювання 
передбачають оформлення її змісту 
в галузевих нормах з високим рівнем 
однорідності. Цим Г. п. відрізняються 
від галузей законодавства, які можуть 
регулювати й різнорідні відносини, не 
використовують єдиний метод і не ма
ють такого ступеня однорідності від
носин та норм, як у Г. п. Відмінністю 
останньої як невід’ємного елемента
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цілісної системи права є її об’єктивно- 
матеріальна природа, що унеможлив
лює її формування за довільним розсу
дом суб’єкта-законодавця.

4. Відносна самостійність. Юридич
но цілісна Г. п. відносно автономна від 
ін. правових галузей у системі права і є 
такою її підсистемою, головне призна
чення норм якої полягає у впорядкуван
ні суспільних відносин певного роду 
сукупністю властивих галузі юридич
них засобів. Тому замкнутість Г. п. ро
зуміється як незастосовність галузевих 
способів і прийомів правового регулю
вання повною мірою до відносин, які 
перебувають за її межами. Ззовні само
стійність та замкнутість Г. п. відбива
ється у закріпленні її норм в окремих 
галузевих джерелах права -  норматив
но-правових актах (кримінальному, 
цивільному, трудовому законодавстві 
та ін.).

Самостійність Г. п. має прояв й у 
здійсненні нею власних функцій, 
невід’ємних від функціонування усієї 
системи права та зумовлених її особ
ливим призначенням, регулятивними 
можливостями. Зокрема, інтегративна 
функція галузі конституційного права 
поширюється на всю систему права, 
проте охоронна функція галузі кримі
нального права є специфічною для 
системи.

5. Галузевий режим правового регу
лювання. Він має унікальний, оригі
нальний склад та зміст. Специфіка Г. п. 
втілюється у своєрідному режимі пра
вового регулювання, який: визначається 
галузевими правовими принципами; 
встановлює галузевий правовий статус 
суб’єктів права (їх правосуб’єктність, 
підстави встановлення прав та обов’яз

ків) та особливий галузевий порядок 
(механізм) їх встановлення й реалізації; 
містить характерні для галузевих від
носин комбінації поєднання правових 
способів їх регулювання: юридичних 
дозволів, зобов’язань, заборон; окрес
лює специфічні для Г. п. види санкцій, 
обмежень та юридичні підстави їх за
стосування до суб’єктів. У Г  п. правові 
засоби, як елементи методу регулюван
ня, сполучаються адекватно особливос
тям її предмета. До того ж для деякої 
Г. п. характерне особливе з ’єднання 
елементів публічно-правового та при
ватноправового регулювання, різна міра 
включення публічно-правових норм 
у приватноправові галузі і, навпаки, 
присутність приватноправових норм 
у публічних галузях.

б. Галузевий поняттєвий апарат. Будь- 
яка структурна побудова системи права 
не анулює властивість її формальної ви
значеності та не створює винятків для 
окремих галузей, що перебувають у по
стійному діалектичному зв’язку з галу
зями законодавства. Відповідно будь-яка 
Г. п. має власний блок формально визна
чених понять. Зокрема кримінальному 
праву властиві поняття «злочин», «суди
мість», «множинність злочинів», «об
ставини, що виключають злочинність 
діяння» та ін. Цивільному праву прита
манні поняття «акцепт», «оферта», «су
міжні права» тощо. Г. п. використовує 
свої поняття, надає їм юридичної сили 
та значущості для застосування й тлума
чення. Однак, будучи сформульованими 
на галузевому рівні, юридичні поняття 
поширюють інформацію про свій зміст 
у юридично первинному значенні й за 
межі галузевого використання, набува
ють загальноправового значення («гро-
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мадянин» у конституційному праві; «фі
зична» чи «юридична» особа—в цивіль
ному та ін.).

7. Суб’єктний склад та особливості 
правового статусу суб’єктів (напри
клад, суб’єкти галузі кримінального 
права -  тільки осудні фізичні особи, 
які досягай зазначеного нормами галу
зі певного віку; цивільного -  «фізичні» 
і «юридичні» особи, фінансового -  
«платник податків», цивільно-проце
суального -  «позивач».

8. Динамізм Г. п. вказує на їх здат
ність до постійного поступового розви
тку під впливом багатьох чинників -  
суб’єктивних та об’єктивних, постійних 
та тимчасових, прогнозованих та не 
прогнозованих, міжнародних та вну
трішніх. Регулятивних можливостей 
чинних правових засобів із часом стає 
недостатньо порівняно з обсягами за
питів суспільства на адекватне норма
тивне впорядкування відносин, що якіс
но та кількісно змінюються. Сучасними 
тенденціями розвитку Г. п. є такі: відо
браження в їх нормах змін пріоритетів 
у відносинах особи і держави відповід
но до конституційних принципів, між
народних стандартів, загальнолюдських 
цінностей, що сприйняті суспільством 
і людиною як нові імперативи їх життє- 
устрою; становлення нових суспільних 
відносин, що вимагають нормативного 
врегулювання (становлення інститутів 
демократії, реформування організації 
владних інститутів, міграційні процеси, 
розв’язання екологічних загроз, гло
бальні виклики та ризики); збільшення 
і розгалуження нормативного матеріалу 
і подальший його розподіл за спеціалі
зованими інститутами і галузями (поява 
нових інститутів, підгалузей і комплекс

них інститутів законодавства -  інфор
маційного, банківського, податкового, 
інноваційного, митного, медичного за
конодавства та ін.); вплив принципів 
і норм міжнародного права, міжнарод
них організацій на пріоритети, принци
пи та завдання галузей національного 
права, якісне збагачення їх змісту між
народними угодами, конвенціями про 
захист прав окремих категорій суб’єктів.

9. Власна структура. Г. п. структурно 
є цілісною сукупністю норм, що вну
трішньо розподілена (диференційована) 
за групами -  правовими інститутами. 
Норми інститутів права відрізняються 
за предметом регулювання, впорядко
вують окремі види однорідних суспіль
них відносин всередині Г. п. Структур
но Г. п. як група з’єднаних предметом 
регулювання принципів і норм визна
чається й як цілісна сукупність інститу
тів права, норми яких впорядковують 
певні види однорідних суспільних від
носин, пов’язані єдиним предметом ре
гулювання (наприклад, відносин з опла
ти праці -  в однойменному інституті 
галузі трудового права; відносин, що 
випливають із шлюбного договору 
(контракту), -  у відповідному інституті 
галузі сімейного права).

У межах деяких галузей інститути 
права поєднуються, утворюючи під- 
галузі права. Підгалузь права -  це су
купність правових норм, яка виокрем
люється в межах Г. п., регулює одно
рідні суспільні відносини в певній 
сфері її загального предмета, структур
но виступає як сукупність предметно 
пов’язаних галузевих інститутів. По
ява підгалузі свідчить про динаміку 
нормативного змісту й структури Г. п. 
відповідно до розширення її предмета.
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Підгалузі права іноді називають 
укрупненими інститутами, проте вони 
існують не в ножній Г. п. Наприклад, під
галузі в адміністративному праві форму
ються відповідно до сфер державного 
управління у сферах життєдіяльності 
суспільства -  обороні, економіці, соці
ально-культурному будівництві, освіті, 
охороні здоров’я, будівництві та ін. Такі 
сфери регулювання утворюють і підга
лузі права. Зокрема, наука адміністра
тивного права відносить підгалузі буді
вельного, енергетичного, транспортного 
права та ін. відповідно до сфер держав
ного управління.

У науці цивільного права як підгалу
зі називають право власності та речові 
права на чуже майно; зобов’язальне 
право (складається з інститутів договір
них та недоговірних зобов’язань), спад
кове право (поєднує юридичні інститу
ти спадкування за заповітом та спадку
вання за законом), право інтелектуальної 
власності (поєднує правові інститути 
авторського права та патентного права).

У галузі фінансового права струк
турно відокремлені підгалузі банків
ського, податкового, бюджетного права.

Питання визначення статусу підга
лузі часто супроводжують наукові дис
кусії про автономні особливості пред
мета правового регулювання (напри
клад, сімейних відносин і, відповідно, 
про статус галузевого статусу сімейно
го права в його співвідношенні з галуз
зю цивільного права).

Виникнення підгалузі права також 
зумовлене не тільки специфікою пред
мета правового регулювання, його ав
тономними властивостями, а й дифе
ренціацією усталених внутрішньо
галузевих відносин (як, наприклад,

у гірському чи лісовому праві), розвит
ком нових галузей інформаційного, 
комп’ютерного права та ін.

Вцди Г. п. Г. п. класифікуються за 
критеріями, які відбивають різні її «зрі
зи»: за роллю в організації системи пра
ва -  на інтегруючі (конституційне) 
і предметні (усі ін. Г. п., нормативний 
зміст яких узгоджений з конституцій
ним правом); за роллю у формуванні 
методів правового регулювання — фун
даментальні (адміністративне, цивіль
не, кримінальне, кримінальне процесу
альне, цивільне процесуальне) і спеці
альні, які є вторинними за походженням, 
формувалися в межах фундаментальних 
галузей і зберегли їх наступність: моди
фіковані головні методи, пристосовані 
до історично пізніших сфер відносин 
(трудових, сімейних та ін.), створені 
особливі галузеві режими правового 
регулювання; за характером співвідно
шення предметів правового регулюван
ня -  галузі матеріального і процесуаль
ного права; за характером інтересу, який 
забезпечують норми галузі, -  галузі 
публічного (конституційне, адміністра
тивне, фінансове) і приватного (цивіль
не, сімейне) права.

Поширеною є думка щодо існування 
т. зв. комплексних Г. п. Останні не впи
суються в класичний критерій розподі
лу системи права на галузі: вони регу
люють функціональний комплекс від
носин різного роду, а фактором їх 
об’єднання виступає не постійний пред
мет правового регулювання, а суб’єкт -  
держава, яка об’єднує норми різних 
галузей в окремому документі -  норма
тивно-правовому акті комплексного 
змісту з точки зору галузевої приналеж
ності норм. Таким шляхом формуються
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комплексні галузі законодавства. їм 
властиве сполучення різнорідних ін
ститутів і норм профілюючих та спеці
альних Г. п., наприклад, підприємниць
ке, інформаційне та ін. У науці вислов
лена думка й про комплексну галузь як 
перехідний стан інституту або підгалу- 
зі права на шляху їх формування як 
самостійної Г. п.

Серед основних галузей національ
ного права виділяють передусім консти
туційне право, норми та принципи якого 
регулюють суспільні відносини, що за
безпечують реалізацію народовладдя, 
визначають конституційний лад, закріп
люють основи правового статусу люди
ни і громадянина, встановлюють засади 
організації та функціонування органів 
державної влади та місцевого самовря
дування. Цивільне право, норми якого 
регулюють особисті немайнові та май
нові відносини, засновані на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, май
новій самостійності їх учасників. Особ
ливостями цих відносин є такі: їх сторо
нами є автономні суб’єкти -  фізичні 
і юридичні особи; відсутність між ними 
субординації, що зумовлює диспозитив
ний метод їх правового регулювання. 
Адміністративне право, норми якого ре
гулюють суспільні відносини, що 
пов’язані із діяльністю органів виконав
чої влади, внутрішньоорганізаційною 
діяльністю ін. державних органів, під
приємств, установ та організацій, управ
лінською діяльністю органів місцевого 
самоврядування. Кримінальне право ви
значає, які суспільно небезпечні діяння 
є злочинами та які покарання застосову
ються до осіб, що їх вчинили; воно вста
новлює підстави та умови притягнення 
фізичних осіб до кримінальної відпові

дальності та підстави звільнення від неї, 
види і системи санкцій тощо. Трудове 
право регулює відносини, що складають
ся у процесі застосування праці, а також 
відносини, що передують, супроводжу
ють та випливають із трудових (напри
клад, відносини щодо працевлаштуван
ня, організації та управління працею, 
розгляду трудових спорів). Сімейне пра
во визначає засади шлюбу, особисті не
майнові та майнові права й обов’язки 
подружжя, підстави виникнення, зміст 
особистих немайнових і майнових прав 
та обов’язків батьків і дітей, усиновлю- 
вачів та усиновлених, ін. членів сім’ї  та 
родичів; основний метод регулювання -  
диспозитивний. Фінансове право регу
лює суспільні відносини, пов’язані 
з публічною фінансовою діяльністю 
(формуванням і виконанням державно
го та місцевих бюджетів, оподаткуван
ням, грошовим обігом, кредитуванням 
та ін.) за допомогою імперативного ме
тоду регулювання. Цивільне процесу
альне право визначає порядок розгляду 
і вирішення цивільних справ, встанов
лює права та обов’язки суб’єктів про
цесуальної діяльності, пов’язані з реа
лізацією заінтересованими особами 
права на судовий захист; поєднує імпе
ративне і диспозитивне регулювання. 
Кримінальне процесуальне право регу
лює відносини, які виникають при здій
сненні правосуддя у кримінальних 
справах. Воно встановлює порядок кри
мінального провадження, права та 
обов’язки його учасників за допомогою 
імперативного методу правового регу
лювання.
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