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Своєрідність правової вітчиз
няної спадщини полягає в по
єднанні впливів 2-х цивілізацій -
східної (греко-візантійської) й за
хідної (римсько-латинської), ос¬ 
кільки Україна перебувала на пе¬ 
рехресті Сходу і Заходу. Розділені 
на частини українські землі вхо¬ 
дили до складу різних держав 
(Великого князівства Литовсько
го, Речі Посполитої, Російської 
держави, Австро-Угорщини, Ту
реччини). Через брак власної ста
більної державності протягом 
багатьох сторіч в Україні не сфор¬ 
мувалося окремої незалежної 
національної правової системи, а 
її право, засноване на місцевих 
правових традиціях і звичаях, 
запозичало елементи правової 
культури як Заходу, так і Сходу. 
Складниками українського права 
стало право світське (державне), 

звичаєве (народне) та канонічне 
(церковне). Наступність і запози¬ 
чення так переплетені в історії 
розвитку правових систем, що їх 
іноді важко розмежувати, а спо¬ 
конвічне «своє» у праві України 
(в окремих його елементах) не¬ 
можливо відокремити від того, 
що було привнесене, пристосо¬ 
ване і стало своїм. 

У процесі відтворення право¬ 
вої системи України необхідно: 
(1) уважно ставитися до того, що 
вже було побудовано, спиратися 
на історичні досягнення українсь¬ 
кого права (кредо Ради Європи 
«Будуючи - не руйнувати») ; 
(2) ураховувати нові ідеї і право¬ 
вий досвід зарубіжних країн, ви¬ 
користовувати їх обережно, орі¬ 
єнтуючись на європейські й між¬ 
народні документи, що стали ча¬ 
стиною національного законо-
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давства (Європейська конвенція 
про захист прав людини та осно¬ 
воположних свобод, Європейсь¬ 
ка соціальна хартія, Європейсь¬ 
ка культурна конвенція та ін.). 

Проблемі наступності у праві 
приділяли певну увагу радянські 
(російські й українські) право¬ 
знавці, вчені країн соціалістичної 
співдружності: Ю. І. Агеєв, Т. Іо-
нашку, Н. П. Колдаєва, Т. В. На¬ 
конечна, А. Нашиц, Н. Неновскі, 
В. О. Рибаков, З. М. Черниловсь-
кий та ін. Вони зверталися, як 
правило, до дослідження наступ¬ 
ності між формаційними етапами 
розвитку права в рамках однієї 
правової системи, але (В. К. Ба-
баєв, Н. П. Колдаєва, Г. В. Шве-
ков та ін.) вказували на запози¬ 
чення як на другий напрямок на¬ 
ступності між правовими систе¬ 
мами, наполегливо рекомендува¬ 
ли його вивчати. Проте в комп¬ 
лексі наукове розроблення цієї 
проблеми радянською наукою не 
проводилося через закритість, 
інтровертність радянського сусп¬ 
ільства. Зарубіжна наука акцен¬ 
тувала увагу на формах запози¬ 
чення й використання елементів 
однієї правової системи з інших 
у рамках порівняльного право¬ 
знавства (Р. Давид, Г. Дж. Берман, 
Ж. Карбоньє, X. Кьотц, К. Цвай-
герт та ін.). Останнім часом сучасні 
вітчизняні (а нині вже зарубіжні 
російські) правники дещо активізу¬ 
вали вивчення проблем рецепції 
(П. П. Музиченко, В. О. Томсинов, 

Є. О. Харитонов та ін.) і юридич¬ 
ної акультурації (В. М. Карташев, 
С. Р Станік та ін.). Стало зрозумі¬ 
лим, що теорію держави і права 
неможливо розвивати суто на 
національному підґрунті вже хоча 
б тому, що міжнародне право й 
порівняльне правознавство роз¬ 
ширюють її джерелознавчу базу. 

Для визначення поняття «на¬ 
ступність у праві» важливо про¬ 
аналізувати його співвідношення 
з іншими поняттями, за своєю 
суттю і змістом близьких до ньо¬ 
го. Часто юристи (і навіть науковці) 
підміняють наступність у праві 
іншими суміжними поняттями. 

Дефін іц ія терміна на¬ 
ступність трактувалася через 
конструкцію «зв'язок між різними 
історичними ступенями розвитку 
права», що зумовлено «діалек¬ 
тичною єдністю перервності й 
безперервності економічних та 
інших суспільних відносин і влас
ним розвитком права» [1, с.10]. 
Сутністю зв'язку є сприйняття 
правового матеріалу, а зовнішні¬ 
ми формами (способами) вира¬ 
ження - збереження, з'ясування 
й використання елементів од¬ 
ного етапу чи ступеня розвитку 
правової системи іншим або пе¬ 
ренесення, засвоєння, викорис¬ 
тання елементів однієї правової 
системі іншою. За допомогою 
збереження, з'ясування й викори¬ 
стання забезпечується зв'язок, 
здійснюється, так би мовити, рух 
права. 

4 2013/121 



Проблеми теорії й історії держави і права 

Для більш детального й адек
ватного оброблення категорії 
«наступність у праві» необхідно 
зробити спеціальний аналіз цих 
форм, а також з 'ясувати їх 
сп івв ідношення з поняттями 
«сприйняття», «повторю
ваність», «утримання». 

Термін «сприйняття» є про
відним у визначенні напрямків 
(форм) процесу наступності по 
вертикалі й горизонталі, оскіль¬ 
ки за його допомогою здійсню
ються зв'язки у процесі розвитку 
права. По вертикалі цей зв'язок 
виражається у формах (спосо¬ 
бах) збереження, утримання, 
засвоєння й використання того 
з минулого, що може стати потен¬ 
ціалом подальшого прогресивно¬ 
го розвитку права. Саме через 
сприйняття змісту наступного 
зв'язку можна встановити напря¬ 
мок розвитку й формування на¬ 
ціональної системи права і пра¬ 
вової системи держави в цілому, 
її своєрідність. Будь-які новели у 
цій системі завжди мають істо¬ 
ричні корені, виникають не на 
пустому місці, а на підставі пра¬ 
вового досвіду народу, його пра¬ 
вових традицій, що сприймають¬ 
ся новим поколінням. 

Термін «повторюваність» 
означає появу вже не існуючих 
форм старого права через етап, 
два, три й повернення до того, 
що вже втрачено на попередніх 
етапах заперечення. Деякі вчені 
(В. О. Рибаков, Б. І. Сюсюкалов) 

вважають, що ототожнювати на¬ 
ступність і повторюваність непри¬ 
пустимо. І це твердження вва¬ 
жаємо справедливим. Не кожний 
прояв наступності є проявом по¬ 
вторюваності, а вона може бути 
результатом не тільки наступ¬ 
ності, а й свідомого використан¬ 
ня досвіду законодавства інших 
країн [7, с. 42]. Чим повніша на¬ 
ступність, тим менше за своїм 
обсягом повторюваність, а повна 
наступність взагалі виключає 
можливість повторення [9, с. 50]. 
Повторюваність і наступність 
розглядаються як конфліктуючі 
категорії. 

Між тим, використання терм¬ 
іна «повторюваність» для тлу¬ 
мачення одного зі способів на¬ 
ступності можливе лише за умо¬ 
ви, якщо йдеться про повторю¬ 
ваність діалектичної властивості, 
як це прозвучало в Геракліта: «В 
одну річку не можна ввійти двічі». 
Мається на увазі, що форма збе¬ 
рігається, але змінюється зміст. 
Зовні вона має вигляд наступ¬ 
ності, коли межі запозичення об¬ 
межені, або цінності права втра¬ 
чено власною державою, але 
збережено й використано інши¬ 
ми правовими системами. В ос¬ 
танньому випадку - це не повто
рюваність у її первинному виді, а 
новий якісний стан того, що було 
втрачено на попередніх етапах 
розвитку держави, повернення 
до якого зумовлено прогресив¬ 
ним правовим досвідом інших 
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сучасних цій державі правових 
систем, які зберегли спадщину, 
точніше, це повернення власних 
традицій. 

Така наступність лише фор¬ 
мально має вигляд повторюва¬ 
ності, а по суті - це наступність у 
формі права, але вже іншого 
змісту - з тими чи іншими моди¬ 
фікаціями того, що сприймаєть¬ 
ся. Наявність модифікацій — ре¬ 
зультат нового оберту розвитку 
правової системи, зумовленого 
змінами в матеріальній і духовній 
сфері буття народу, а також у дея¬ 
ких межах урахування правового 
досвіду синхронно функціонуючих 
держав, тобто це наступність по 
горизонталі. Саме тому при фор¬ 
мулюванні поняття «наступність у 
праві» використання терміна «по¬ 
вторюваність» неможливе. 

Що стосується терміна «ви¬ 
користання» (скористатися чи¬ 
мось, використати з користю), то 
він є послідовним етапом проце¬ 
су наступності у праві. Без вико¬ 
ристання збереження засвоєння 
теж не має сенсу. Саме в цьому 
й полягає цінність категорії «на¬ 
ступність» у правовій системі. 
Елементи, що сприймаються, є 
діючими, а не «мертвими», слу¬ 
жать інтересам суспільства й 
людини, використовуються ними 
з користю, чим підкреслюється 
зв'язок наступності у праві з його 
прогресивним розвитком. 

Можливе застосування терм¬ 
іна «передача», якщо необхідно 

підкреслити роль минулого, зна¬ 
чення накопиченої спадщини для 
наступника, який успадковує, 
сприймає її. 

Використання категорій 
«правовий досвід», «правова 
спадщина», «правові традиції» у 
зв'язку з дослідженням пробле¬ 
ми наступності у праві потребує 
їх пояснення. 

По-перше, конструкції «пра¬ 
вовий досвід» і «правова спад¬ 
щина» ширше поняття «на¬ 
ступність у праві». 

По-друге, щодо обсягу нако¬ 
пиченого матеріалу конструкції 
стосовно окремого народу або 
держави (вітчизняний правовий 
досвід) чи світової спільноти 
(світовий правовий досвід) май¬ 
же тотожні. Різниця між ними 
лише в тому, що правовий досвід 
є найважливішим компонентом 
практики [5, с. 346] і становить 
собою колективну, надіндивіду-
альну соціально-правову пам'¬ 
ять, яка забезпечує накопичення, 
систематизацію, збереження й 
передачу інформації (знань, на¬ 
вичок, оцінок, підходів тощо), доз¬ 
воляє фіксувати й деякою мірою 
відтворювати весь процес право¬ 
вої діяльності або окремі її фраг
менти [3, с. 343]. Таке роз'яснен¬ 
ня поняття «правовий досвід» 
відповідає тлумаченню терміна 
«досвід» в українській мові як 
сукупності знань, умінь, які здо¬ 
буваються в житті, на практиці, як 
те, що вже було в житті, з чим уже 
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доводилося зустр ічатись [2, 
с. 242]. У такий же спосіб розгля¬ 
дається поняття «досвід» і в 
російській мові : це сукупність 
практично засвоєних знань, на¬ 
вичок, умінь, відбиття в людській 
свідомості об'єктивного світу, сус
пільної практики, спрямованої на 
зміну останнього [6, с. 368]. Пра¬ 
вовий досвід може бути як пози¬ 
тивним, так і негативним. 

Правова спадщина сучасної 
України - це сукупність висновків, 
понять, зв'язків, відносин, які є 
результатом правового досвіду її 
народу і знаходяться в розпоряд¬ 
женні сучасного покоління, є його 
досягнення (власністю). II можуть 
складати правові норми, інститу¬ 
ти, юридичні терміни, форми 
тощо. Будь-яка правова система 
ґрунтується на правовій спад
щині й одночасно творить її. Це 
показник правової культури наро¬ 
ду, що входить до конкретної 
правової системи як складовий 
елемент її ідеологічної підсисте¬ 
ми. Концепція культурної спад¬ 
щини народів становить собою 
логічне відбиття на національно¬ 
му рівні концепції всесвітньої 
культурної спадщини, що закріп¬ 
люється в сучасному міжнарод¬ 
ному праві, а терміни «культурна 
спадщина» й «культурні досяг¬ 
нення» за своїм походженням в 
їх сучасному вжитку рецепійовані 
у внутрішнє право України, Росії 
та інших країн СНД з відповідних 
міжнародно-правових джерел [3, 

с. 8]. Нашим досягненням є пра¬ 
вові елементи - як збережені від 
попереднього розвитку українсь¬ 
кого права, так і перенесені на¬ 
шими пращурами в нього з іно¬ 
земного права, засвоєні й вико¬ 
ристані на власний розсуд. Збе¬ 
реження й використання еле¬ 
ментів з попередньої правової 
системи здійснюються як у ре¬ 
зультаті критичного переосмис¬ 
лення (оцінки) правової спадщи
ни, так і внаслідок об'єктивної 
неможливості відмовитися від 
тієї її частини, яку становлять 
правові традиції. Таким чином, 
категорія «правова спадщина» 
включає в себе поняття «правові 
традиції» і є значно ширшою на¬ 
ступності у праві. 

По-третє, категорія «правові 
традиції» (від лат. tradicio — пе¬ 
редача, передавання) [6, с. 658] 
є складником категорії «правова 
спадщина». Вони передаються з 
покоління в покоління і зберіга¬ 
ються в суспільстві та його соц¬ 
іальних групах протягом тривало
го часу. Правові традиції асоці¬ 
юються з терміном «універ¬ 
сальність» - абсолютним, 
вічним, властивим різним періо¬ 
дам історії народу. Вони охоплю
ють об'єкти правової спадщини -
матеріальні й духовні блага, про¬ 
цес соціально-правового успад¬ 
кування та його способи. Право¬ 
вими традиціями виступають кон¬ 
кретні правові настанови, норми, 
ідеї, звичаї, обряди. Відбивають-
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ся вони в таких джерелах права, 
як конституції, кодекси, правові 
прецеденти, правові договори, 
релігійно-правові норми і знахо¬ 
дять прояв у правових принци¬ 
пах, аксіомах, презумціях, у пра¬ 
вовій термінології , процедурі 
тощо [8, с. 9]. 

Кожен ступінь розвитку пра¬ 
вової системи з необхідністю 
сприймає низку правових тра¬ 
дицій і разом із тим здійснює 
відбір напрямку розвитку право¬ 
вої системи й усього суспільства. 
Саме по собі існування тривалий 
час правової традиції не окрес¬ 
лює її значення для сучасності. 
її життєздатність корениться у 
сприйнятті, тобто у збереженні, 
засвоєнні, використанні й по¬ 
дальшому розвитку удосконалю¬ 
ваної правової системи. Правові 
традиції — результат наступності 
у праві по вертикалі. 

Можливий варіант, коли тра¬ 
диційні прогресивні елементи 
через суб'єктивні причини не от¬ 
римують розвитку в постійно ре¬ 
формованій системі, чим обме¬ 
жується її якісний зміст. 

Наступність і запозичення 
об'єктивно вимагають конкретно¬ 
го, вибіркового, свідомого й суво¬ 
ро наукового підходу до викори¬ 
стання спадщини минулих і су¬ 
часних правових систем. Пра
вильність же відбору визначаєть¬ 
ся у процесі правотворчої (перш 
за все законодавчої) й правоза-
стосовної діяльності. Правовий 

прогрес можливий, лише коли 
наступність містить у собі ту час¬ 
тину досвіду, яка сприяє посту¬ 
повому прогресивному розвитку 
нової правової системи. Отже, 
наступність у праві, як і будь-яке 
інше явище, має внутрішню й 
зовнішню сторони. Якщо внутрі¬ 
шня - це генетичний зв'язок між 
ступенями й етапами розвитку 
права, що корениться у правових 
закономірностях еволюції право¬ 
вих систем, то зовнішня вира¬ 
жається в таких формах, як «збе¬ 
реження», «засвоєння», «викори¬ 
стання» цінних елементів з ми¬ 
нулого власного правового дос¬ 
віду. 

Існують терміни, що можуть 
включати в себе наступність, але 
вони не тотожні («правонаступ-
ництво», «юридична акультура-
ція», «імплементація»). Останнім 
часом особливо багато уваги при¬ 
діляється терміну «рецепція», 
який часто вживають як тотожний 
наступності. Через обмеженість 
рамками статті не будемо вдава¬ 
тися до детального розгляду цих 
понять, лише коротко висловимо 
свою точку зору щодо цього. 

Аналіз співвідношення по¬ 
нять «наступність у праві» і «ре¬ 
цепція», «правонаступництво», 
«юридична акультурація», 
«імплементація», «запозичен¬ 
ня», «зберігання», «використан¬ 
ня», «повторювальність» дозво¬ 
ляє зробити висновок, що «ре¬ 
цепція» й «наступність» - близькі 
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за змістом категорії, які можна 
використати як взаємозамінні. 
Рецепцію доцільно розглядати не 
як запозичення (в такому зна¬ 
ченні вона іноді вживається в су¬ 
часній правовій літературі), а як 
сприйняття - перенесення, збе¬ 
реження й використання. Якщо 
йдеться про римське право, то 
воно означає сприйняття його як 
«духу» (сутності) , так і низки 
форм права , у тому числі їх 
змісту ( наприклад, правомоч¬ 
ності власника та ін.) . «Зберіган
ня» й «використання» - це засо¬ 
би (форми, методи), через які 
відбувається наступність. «Юри¬ 
дична акультурація» - більш ши¬ 
роке поняття у порівнянні з «на¬ 
ступністю», що включає її, оскіль¬ 
ки охоплює не тільки елементи 
правової системи, а й усі сфери 
д іяльност і держави . Термін 
«імплементація» (механізм вклю¬ 
чення до системи національного 
законодавства і здійснення норм 
права) може містити в собі на¬ 
ступність у формі перенесення 
(введення) у національне право 
норм і принципів, закріплених у 
м іжнародно-правових актах. 
Імплементація, уніфікація, гармо¬ 
нізація - це способи впливу 
міжнародного чинника на на¬ 
ступність у правіє 

Поняття «правонаступниц-
тво» й «наступність у праві» 
взаємопов'язані, але також не 
тотожні . Правонаступництво 
дуже часто призводить до змін у 

правовій системі, а реформуван¬ 
ня останньої неможливе без на¬ 
ступност і . При правонаступ-
ництві зв'язок установлюється 
між державами щодо прав, обо¬ 
в'язків та їх виконання; при на¬ 
ступност і ж у праві він 
здійснюється між правовими си¬ 
стемами шляхом збереження 
або перенесення елементів пра¬ 
ва з метою оновлення й удоско¬ 
налення правової системи. 

В. О. Рибаков зауважував, 
що до правонаступництва у праві 
слід відносити певні моменти в 
розвитку права, коли виникаючі 
на окремому етапі розвитку пра¬ 
ва правовідносини зберігаються 
й на подальших етапах. При цьо¬ 
му може не бути норми права, що 
викликала ці відносини; головне, 
що держава зберігає ці право¬ 
відносини. Таким чином, право-
наступництво - це збереження 
правовідносин, а наступність у 
праві - збереження норми права 
[7, с. 43] . П В. Швеков теж 
відмічав, що правонаступництво 
становить собою передачу прав 
та обов'язків від одного суб'єкта 
іншому (права й обов'язки зали¬ 
шаються, зм інюється т ільки 
суб'єкт правових відносин) [11, 
с. 39], а наступність у праві трак¬ 
тується як збереження норми 
права, що закріплює права й обо¬ 
в'язки. 

У реалізації правонаступ-
ництва, як і в наступності у праві, 
завжди є 2 сторони, але зміст, 
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форма й характер цих процесів 
(юридичної діяльності) різні. При 
правонаступництві в міжнарод¬ 
них в ідносинах відбувається 
зміна суб'єктів - держави-попе-
редника державою-наступником 
на підставі звичаєвого права -
або визначається правонаступ¬ 
ник заінтересованими держава¬ 
ми на підставі нормативно-пра¬ 
вового договору. За наявності 
наступності у праві (в широкому 
розумінні) зберігається необхід¬ 
ний елемент (правова норма, 
принцип, інститут) у межах однієї 
правової системи через етапи її 
розвитку або його перенесення з 
однієї правової системи в іншу, 
але обов'язково так, щоб він не 
вносив дезорганізації в останню. 
Об'єктом правонаступництва є 
перш за все територія. При пра¬ 
вовій наступності об'єктом висту¬ 
пає правовий матеріал - норми, 
його принципи, інститути, форми 
тощо. 

Інститут правонаступництва 
діє не тільки на міжнародному 
рівні, а й у межах держави, коли 
права й обов'язки переходять від 
одного до іншого суб'єкта права 
конкретної держави. При право-
наступництві фактично змінюєть¬ 
ся т ільки назва установи, а 
функції, майно, а інколи й про¬ 
фесійний стан працівників зали¬ 
шаються. Це жодним чином не 
впливає на наступність у праві. 

Наступність у праві по гори¬ 
зонталі передбачає «рух» право-

вої спадщини, не пов'язаний з 
реорган ізац ією установи, 
підприємства, організації, тобто 
з правонаступництвом у межах 
держави. Про неї можна вести 
мову, лише коли національне 
право знаходиться в законо¬ 
мірному зв'язку із власними пра¬ 
вовими традиціями через їх збе¬ 
реження, засвоєння й викорис¬ 
тання і з правовими досягнення¬ 
ми інших країн через їх запози¬ 
чення, засвоєння й використан¬ 
ня за умови відповідності націо¬ 
нальній правовій системі. Право-
наступництво й наступність у 
праві виступають відносно само¬ 
стійними юридичними категорія¬ 
ми. 

Терміном «запозичення» ча
сто оперують як провідним - пе¬ 
ренесення з однієї правової сис¬ 
теми в іншу принципів, форм пра¬ 
ва, юридичної техніки, системи 
доказів тощо. При наступності це 
поняття використовується в по¬ 
зитивному значенні, виключає 
сліпе копіювання, плагіат, тобто 
воно не є простим (автоматич¬ 
ним) перенесенням тих чи інших 
елементів це так зване пряме 
копіювання. Наступність - це не 
тільки перенесення якихось еле¬ 
ментів з іноземного права, а й 
оцінка можливостей їх, так би 
мовити «трансплантації», «вжив-
лення» в національну правову 
систему і зміна елементів, що 
переносяться, відповідно до но¬ 
вих умов розвитку суспільства. 
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Термін «запозичення» розкри¬ 
вається через «перенесення», 
«засвоєння», «використання». 
Це і вивчення досвіду дії право¬ 
вого елемента в іншій правовій 
системі, і можливість його пере¬ 
несення на національний фунт, і 
якісне перероблення цього еле¬ 
мента, і пристосування до нових 
умов іншої правової системи. 
Саме у змісті способу засвоєння 
(на рівні адаптації) полягає прин¬ 
ципова відмінність наступності у 
праві між різними етапами роз¬ 
витку національної правової си¬ 
стеми й запозичення. Засвоєння 
іноземного елемента визначає 
запозичення як наступність, як 
форму (спосіб) природного зв'яз¬ 
ку між елементами одночасно 
функціонуючих правових систем 
світу. 

З одного боку, прогресивна 
наступність у праві виявляється 
в еволюції, у розвитку й запере¬ 
ченні старого, в деякому розриві 
з минулим й у творенні нового, а 
з другого - завдяки наступності у 
праві здійснюється збереження й 
перенесення в сучасне й май¬ 
бутнє всього необхідного, життє¬ 
діяльного, загальнолюдського. 
Будь-яка правова система може 
трансформуватися в багатьох 
своїх аспектах і в той же час збе
рігати повну наступність в інших. 
Таким чином, наступність у праві 
знаходить своє вираження як у 
збереженні позитивного з попе¬ 
редньої спадщини без суттєвих 

змін (у цьому випадку термін «ут¬ 
римання» відбиває кількісну ха¬ 
рактеристику й тому менше 
підходить), так і в коригуванні 
перенесеного в новий якісний 
стан у процесі розвитку. Коригу¬ 
вання передбачає засвоєння 
(«засвоїти» - переробити для 
себе, зробити його звичним) і 
використання перенесеного. 

«Запозичення» означає пе¬ 
ренесення з однієї правової сис¬ 
теми в іншу елементів, прин¬ 
ципів, норм без зміни, тоді як на¬ 
ступність передбачає зміну, роз¬ 
виток (пристосування, узгоджен¬ 
ня ) перенесених елементів 
відповідно до національного за¬ 
конодавства, його норм і прин¬ 
ципів. Ось чому термін «на¬ 
ступність» недоцільно виражати 
через «запозичення». 

Спираючись на викладене, 
можемо зробити такі висновки: 

1) сутність категорії «на
ступність у праві» - це об'єктив¬ 
не закономірне явище, що вияв¬ 
ляється у зв'язку и поєднує ми
нуле, сучасне й майбутнє держа¬ 
ви; 

2) сутність цього зв'язку -
сприйняття правового матеріалу; 

3) «збереження», «утриман¬ 
ня», «засвоєння» й «використан¬ 
ня» - способи (форми) наступ¬ 
ності у праві по вертикалі в ме¬ 
жах однієї правової системи, а 
«запозичення», «засвоєння» й 
«використання» - способи (фор¬ 
ми) наступності у праві по гори-
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зонталі в межах різних правових 
систем; 

4) поняття «повторю-
вальність» не відбиває категорії 
«наступність у праві», оскільки 
вона тільки зовні, формально 
виступає як повторювальність, а 
в дійсності це наступність у фор¬ 
мі права, але вже з іншим зміс¬ 
том, з тими чи іншими модифіка¬ 
ціями того, що сприймається; 

5)правові традиції є основ¬ 
ним результатом вертикальної 
наступності у праві, які входять 
до складу правової спадщини. 
Поняття «правовий досвід» і 
«правова спадщина» взаємопо¬ 
в'язані, але не тотожні і значно 
ширші наступності; 

6) категорії «правонаступниц-
тво» і «наступності у праві» 
відрізняються тим, що при першо¬ 
му здійснюється перехід прав та 
обов'язків від одного суб'єкта пра
ва до іншого, у той час як при другій 
передається правовий матеріал, 
елементи правової системи. 

7) «юридична акультурація» 
- більш широке поняття у по¬ 
рівнянні з «наступністю», оскіль¬ 
ки охоплює усі сфери діяльності 
держави; 

8) «імплементація» може 
містити в собі наступність у 
формі перенесення (введення) у 
національне право норм і прин¬ 
ципів, закріплених у міжнародно-
правових актах. 

Списоклітератури: 1. Алексеев С. С. Теория права: підручник. / С. С. Алексеев - М.: 
Изд-во БЕК, 1994. - 224 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. 
B. Т. Бусель. - К.: Вид-во Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. - 1440 с. 3. Молчанов С. Н. К вопросу об 
использовании в законодательстве понятий «культурное наследие» и «культурное достоя¬ 
ние» (информационно-аналитический обзор) / С. Н. Молчанов. // Юрист. - 1999. - №3. - С. 7-10. 
4. Наконечная Т. В. Преемственность в развитии советского права: моногр. / Т. В. Наконеч¬ 
ная. — К.: Наук. думка, 1987. - 102 с. 5. Общая теория государства и права: акад. курс [В 2-х т. 
- Т. І] /под ред. Марченко М. М. — М.: Зерцало, 2002. - 346 с. 6. Ожегов С. И. Словарь рус
ского языка / С. И. Ожегов. - М.: Сов. энцикл., - 1988. - 750 с. 7. Рыбаков В. А. О понятии 
преемственности в социалистическом праве / В. А. Рыбаков // Вестн. МГУ.: - Серия: Право. -
1978. - № 1. - С. 38-42. 8. Станік С. Р. Динаміка правової культури: автореф. дис. на здоб. 
наук. ступ. канд. юрид. наук / С. Р. Станик. - О., 1999. - 18 с. 9. Сюсюкалов Б. И. Закон отри¬ 
цания отрицания: [Философия. Курс лекций] / В. И. Сюсюкалов - М.: Изд-во ВПШ и АОН, 
1963. - 64 с. 10. Ткаченко О. Правова реформа в Україні та проблеми гармонізації національ¬ 
ного законодавства з міжнародним правом / О. Ткаченко // Право України. - 1998. - № 12. -
C. 3-5. 11. Швеков В. Г. Прогресс и преемственность в праве / В. Г. Швеков // Сов. гос-во и 
право. - 1983. - № 1. - С. 37-46. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ СО СМЕЖНЫМИ ПОНЯТИЯМИ 
Авраменко Л. В. 

В статье проанализированы термины и понятия, тесно связанные с преемственностью 
в праве: «рецепция», «юридическая аккультурация», «имплементация», «сохранение», «ус¬ 
воение», «использование», «повторяемость», «правопреемство», «правовой опыт», «право¬ 
вое наследие», «правовые традиции», «новации в праве». Предлагается рассматривать уни¬ 
фикацию, гармонизацию, имплементацию норм как способы воздействия международного 
фактора на преемственность в праве. 
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DISTINCTION IN THE LAW OF SUCCESSION OF RELATED CONCEPTS 
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In the article the terms and concepts that are closely related to continuity in the law: «reception», 
«legal acculturation», «implementation», «preservation», «assimilation», «use», «repetition», 
«Succession», «legal experience)), «legal heritage», «legal tradition», «Innovations in the law». 
Offered to consider unification, harmonization, implementation of standards as a means of influence 
of international factors on the continuity of the law. 

Key words: continuity in law, adoption, legal heritage, legal traditions, reception, legal 
acculturation, innovations in the law, legal values, harmonization, standardization, implementation. 
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завідувачка лабораторії європейського права 
та порівняльного правознавства 

Інститут державного будівництва та місцевого 
самоврядування НАПрН України, 

м. Харків 

МИСЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОВІЙ 
ГЕРМЕНЕВТИЦІ ЯК КВІНТЕСЕНЦІЯ ПРОЦЕСУ 

АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА 

Стаття присвячена дослідженню процесу адаптації законодавства України до європейсь
кого права з використанням прикладних знань теорії розуміння - герменевтики, зокрема, її 
правової складової частини. У роботі отримала деталізацію конструкція адаптаційного про¬ 
цесу як мисленнєвої діяльності, визначені її етапи, вивчені передумови, викладені альтерна¬ 
тивні знання з даної проблематики. 

Ключові слова: герменевтична методологія, розуміння, пізнання, мислення, адаптація, 
європейське право, квінтесенція. 

Актуальні процеси переосмис¬ 
лення соціальної і правової 
дійсності зумовлюють трансфор¬ 
мації в теорії та практиці юридич¬ 
ного життя. При цьому потребують 
свого уточнення наріжні категорі¬ 
альні наукові положення, мораль-

ного переозброєння вимагає ме¬ 
тодологічний арсенал знань, унас¬ 
лідок чого на новий рівень має 
вийти дослідницька й нормотвор-
ча (тобто практична) діяльність. 

У межах цієї публікації поста¬ 
вимо за мету прослідити зміни, 

2013/121 13 


	З М І С Т
	ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ Й ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
	Авраменко Л. В.Розмежування наступності у праві з іншими суміжними поняттями
	Гетьман І. В.Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права
	Хаустова М. Г.Проблеми організаційно-правового забезпечення гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
	Пирогова С. І.Державно-правове регулювання діяльності споживчої кооперації України в першій половині непу (1921 - 1925 рр.)
	ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА Й ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
	Закоморна К. О.Про деякі особливості «конституційних переходів» у постсоціалістичних країнах Східної й Північної Європи
	Кагановська Т. Є.Функції й методи у структурі концептуальних засад правового регулювання кадрового забезпечення державного управління
	Лялюк О. Ю.Правове регулювання питань територіальної організації влади в Україні
	ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА
	Новохатська Я. В.Загальні умови надання утримання у шлюбі й після його розірвання
	Ісаєв А. М.Інститут дарування: договірна і недоговірна концепції
	Вєтухова І. А.Правове регулювання нетипових видів зайнятості працівників за сучасних умов
	ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА
	Гетьман А. П.Лозо В. І.Державно-правове регулювання екології міст у Європейському Союзі
	Лісова Т. В.Шарапова С. В.Актуальні питання правової охорони земель природно-заповідного фонду
	ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
	Коваленко Л. П.Проблеми систематизації інформаційного права та законодавства
	ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
	Гродецький Ю. В.Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України
	Оболенцев В. Ф.Історія використання системного методу в дослідженні властивостей злочинності
	Валуйська М. Ю.Проблеми кримінологічно значущого впливу на осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі
	ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
	Булулуков О. Ю.Методи прийняття тактичних рішень у кримінальному судочинстві
	Мусієнко І. І.Проблемні аспекти оперативно-розшукової діяльності у світлі положень Кримінального процесуального кодексу України
	Білоус В. В.Інформаційні технології у криміналістиці: постановка проблеми
	Шилін М. О.Правоохоронні органи як суб'єкти системи забезпечення національної безпеки: до проблеми законодавчого визначення
	ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ
	Назаров І. В.Проблематика формування складу Вищої ради юстиції України
	Овчаренко О. М.До питання визначення службових прав та обов'язків судді
	ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ
	Панченко О. С.Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр.
	Ночовкіна О. В.Розвиток інституту позички: період Римської імперії до сучасності
	Цувіна Т. А.Умотивованість рішень суду та право на суд у цивільному судочинстві�
	Якимчук С. О.Законна сила і здійсненність судового рішення
	Яковлев С. Ю.Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність
	Єгорова Т. П.Органи державного управління в галузі охорони лісів за законодавством України
	Кулик Н. І.Принципи правової охорони земель при здійсненні господарської діяльності
	Олефір А. О.Правове забезпечення порядку оцінювання пропозицій учасників державних закупівель
	Носко Н. В.Поняття «організована група» в історії розвитку кримінального права
	Чабаненко Т. В.Щодо застосування застереження до особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, у разі її притягнення до адміністративної відповідальності
	Бандуріна Я. Ю.Способи вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів
	Дерев'янко М. І.Міжнародно-правові критерії застосування примусу у кримінальному провадженні
	НАШІ ЮВІЛЯРИ
	Ювілей видатного науковця-правознавця, академіка НАПрН України Вячеслава Івановича Борисова

