
Між тим останнім часом стан функціонування виконавчої влади 

характеризується тим, що рівень її організуючого впливу на суспільні 

процеси не повною мірою задовольняв потреби динам:і,чного розвитку 
громадянського суспільства, енергійного формування ринкового. соці 

ально-економічного укладу демократичної правової держави. Консти

тУційна реформа, яка зараз провадиться в Україні. спрямована саме на 
вдосконалення системи поділу влади, на пошук оптимальноr.о .шляху 

реконструкції існуючої системи стримувань і · противаг з ме:rою вста
новлення міцної рівноваги між гілками влади. на підвищенНя підконт

рольності влади народу, на забезпечення злагодженого й ефективного 
функціонування державного механізму, спільної відповідальності пар

ламенту й уряду на зростання соціально-економічного потенціалу 

країни (14,с . 11]. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 
І ПРАКТИЦІ 

В Конституції nідкреслено, що Україна прагне до розбудови демо-
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кратичної, соціальної, nравової державності, де .mодина є найвищою 

цінністю, діє nринцип соціальної справедливості й верховенства nрава, 
визнається пріоритет nрав і свобод ЛЮдини, реаЛізується в3аємна від
повідальність між державною вла·дою і громадянином. Ці конститу

ційні засади виступають основоположними орієнтирами для\.'Gтанов

ленюІ національної правової системи України, 3уrvіовлюЮть иапряму

вання правової науки на виявлення ролі й значи~1ості rірава як най
більш універсальної системи нормативного регулюваішя ' в · сучасному 
суспільстві, обгрунтування реальних крmеріїв її цілісно~і й соціаль

ної ефективності. 

Найважливіша роль у ро3в'я·занні цих 3авщ1нь належить правовій 

системі сусnільства, поклиюшій 3абе·шечувати впорядкованість · суспі

льних відносиН,' щійснювати стабілізуючий вплив на процеси рефор
мувантІ у · суспільСтві, сприяти ро:Івитку держави і права ·в напрямку 

до :шгальновизнанИх міжнародною спільнотою стандартів державно
правового устрою. 

Однією з головних тенденцій розвитку державності є поступове 

сприйняття наnрацьованих сучасною політико-правовою думкою над

бань і нас<шперсд таких з~шшьнолюдських цінностей. як деr.юкратія, 
права та свободи .'lюдинИ і громадянина, гущшний і справедливий 

правопорядок [Див. :7c.l40: ll,c.2,3]. 
Категорія .. правова систем'а" була запроваджена у вітчизняну нау

кову юридичну .1ітературу з "8(j~х ' рЬків ХХ Ст. НіІ початку 90-х вона 
поча,ла привертати увагу українськИх nраво:шавців. Так, у наукових 

працях того часу відзначалося; що елементами правової системи 
Украї~И. є система nрава, правова політика, правова ідеологія і юри
ди<ша ' сrіравова) практика - правоутворення, правозастосування, пра
ВОО.'\Орона. Поряд із цим до правової системи включали однорідні '3 

нею нвища: нор~1и та принципи ~1іжнародного права й санкціоновані 

державою соціальні норми. Проте ще й дотепер, незважаючи на появу 

деяких праць фундаментального й мстодологічного характеру [Див.:З. 
с.248-250] створення у вітчизняній правовій доктрині -цілісної концеп

ції національної правової систс~-Іи не можна вважати завершеним. До 

того ж ця проблсщпика є настільки багатогранною, що охопити всю її 

складність у межах окре~шх досліджень неможливо. 

Загальновизнаним у теорії права є висновок, що nравова система є 

поняттям, яке характеризує сукупність усіх nравових явищ дійсності з 

точки зору вираження їхньої цілісності та взаємозв'язку [5, c.2ll-215]. 
Водночас існують різні погляди на її сутність і зміст. Традиційно пра

вову систему ототожнЮвали з системою nравових норм [G :сй-78-279], в . . '' 
подальшому у межах з~1істу даного поняТтя розглядали правові норми 
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- і правовідносини в їхньому взаємозв'язку [lO,c.l OЗ-104] або законода в 

ство і практику його застосування [15, с.68]. 
У розумінні правової системи найбільш поширеним є підхід до ці є 1 

категорії як цілісності взаємозалежних соціальних явищ З такого шн 

рокого Гі тлумачення виходять С.С . Алексєєв, Л. А. Луць, M.l. Матузоu 
Н.М.Онищенко, Ю.О.Тихомиров, Л.Б.Тиунова, [Див. : І , с.268: 8, с . 1 7 
9, c.l04-106; 11, c.l2 , ІЗ ; 17, с.32,33; 16,с.23 ,24] . Вони спираються на 

те, що поняття "система права" відбиває внутрішню побудову оста ІІ 

нього, а "правова система" - місце права в низці інших суспільни' 

явищ. У цьому вбачається одна з методологічних фующій ро·.Jгюrдува 

ного nоняття. 

Сучасний · рівень наукових розробок теорії права . накопичений \ 
ній арсенал знань закономірно зумовJПQють становлсюш поняття "пра 

вова система.' .' , .поряд з поняттями "система права" і " правова надбудо 

ва ", тому ц,~о останні не охоплюють цілісної картини правово1 

дійсності конкретного суспільства в системно~rу аспекті. Так, на думІ<~ 

С . С .. Алексєєва, правова система- це все позитивне право , що розглJІ 

дається в єдності з правовою ідеологією та юридичною практикою , ~ 

той час як правова культура являє собою свого роду юридИLJНе бага·І 

ство , виражене в регулятивних нкостях права , накопичених правовІІ \ 

цінностях, що включають такі елементи, як стан правосвідо,,юсті 11 

суспільстві, законності, законодавства , досконалість його зміст) 1 
форми, стан практичної роботи у сфері права [3 , c.277-28!J. 

С.С . Алексєєв включає в поняття "правова система" car,.re право , су 

дову, а також іншу юридичну практику, правову ідеологію, правотвор 

чу і правозастосовчу діяльність, індивідуальні державно-владні po'Jno 
рядження (укази) , правовідносини, юридичні сающії. систему законо 

давства, суб'єктивне право та ін. Тому серед елементів правовоїсистс 

· ми він пропонує виділити (а) власне об'єктивне (nозитивне) право я1, 

·сукупність загальнообов'язкових норм, виражених у 'Jаконі та в інШ ІІ \ 

формах позитивного права , (б) правову ідеологію - активну сторон \ 

правосвідомості , . і (в) судову (юридичну) практику - (правову дія_,, , 

ність). Саме через правову систему та її елементи відбувається :щ'я·3о 1 , 

Позитивного права з державою, їі органами, з усією політи•rною стру,, 

турою суспільства [2,с.47-51] . 

М.І . Матузов розгюrдає правову систему як складне, збірне й баr ; І 

топланове поняття, що відбиває всю сукупність юридичних явищ сус 

пільства , сукупність внутрішньо погоджених, взаємозалежних . соціа 

льно однорідних юридичних засобів, за допомогою яких держава •• ,, 
, _ нить необхідний нормативнцй вплив на суспільні відносини. Як yІ<a·Jyt 

вч~ний, усі елементи правової системи підлеглі єдиним цілям і завд<1ІІ 
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ням, виражаючи в концентрованому виді асоційовану во.rпо й інтереси 

суспільства, виконуючи як загальні (всієї системи), так і специфічні 

функції [9,c.103-l07]. У цьому зв'язку необхідно підкреслити, що хара
ктеристика явища як цілісного структурного утворення в єдності скла

дових частин дійсно відкриває шлях до його системного розгляду, 

оскільки підкреслює саме його внутрішЮQ єдність, цілісність. 

Своєрідне визначення запропонував В .М. Ситоков, який охарак

теризував правову систему як соціальну організаціЮ, що містить також 
основні компоненти національної правової культурИ, що вк.rпочають 

регіональну й місцеву правову інфраструктуру , системи й підсистеми 

нагляду, контролю, профілактики правопорушень, nравового інфор!VІ}'
вання і правових комунікацій, юридичну освіту, підготовку й перепід

готовку кадрів, аналіз правової ідеології [lЗ ,c . l00-102] . 

Подібний підхід знайшов своє відбиття й у вітчизняному право

·шавстві . Визначивши, що наявність власної національної правової 

систсJІ ІИ зумовлено тим, що в кожній державі діють свої правові звичаї, 

традиції. законода вство , юрисдикційні органи, особливості правового 

~rенп1літету . пра вової культури, що склалися історично, О . Ф.Скакун 

підкреслює, що в будь-якій державі правова система, будучи невід'єм

ним еле11rснтом nравової культури, детермінована історичними й гео

графічними чинниками й виступає частиною системи держави [14, 
5l7-520c.]. Будучи за своєю суттю комплексною характеристикою 

юридичної сфери буття конкретного суспільства , поняття "правова 

система" форJІІ)'ЄТься за аналогією з nолітичною в політології й еконо

мічною- в економічній теорії. Спираючись на зазначені вихідні поло

ження, вона визна<щє правову cucme.мy як комплекс взаємозалежних і 

погоджених юридИLІНИХ засобів, прюначених для регулювання суспі

льних відносин і юдИLІНИХ явищ, що виникають унаслідок такого регу

люванюІ (правові норми, nравові nринциnи, правова свідомість, зако

нода вство, право ві відносини . юридИLrні установи , юридична техніка . 
правова культура. стан законності та й дсформаціsr. правопорядок) . 

При цьо~·ІУ О .Ф .С І<а кун видіJшє наступні елементи правової системи 

суспі .ТJьства : 
. l) суб'єкти права - фізИLші особи (громадяни, іноземці , особи · без 
громадянства та ін . ) , юридИLrні особи- комерційні й некомерційні ор

гані·шції, держава, соціальні спільноти та ін., підкреслюючи, що дов

гий час правова система характерюувалася як знеособлена структура , 
тоді як без особистості вона не може існувати, тому звернення до лю

дини як до фактора всіх суспільних явищ, що їх систематизує, зажада

ло перегляду попередніх підходів до структури правової системи й 

вирізисиня суб'єктів права як головного її елемента: 
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2! ~равові норми і принципи; . . 
З)nр?.вові відносини, nравова поведінка, юридична nрактика , режшt 

фунК:ц~Q~вання nравової сИстеми; · ' 
4) правова ідеологія, nравова свідомі&ь, правові погляди. правова .. , 

культура ; . 
5) законність і правопорядок, що вистуnають зв'я:щом між названи

ми еле~ентами, які виЗначають резульі:ат:їх взаємодіі' [ (4, c.518-52U J. 
Усі~а правниками, які 'досліджуютЬ' зазна.:н~ну Проблематику , під-

• . • . • • ' • ' 1 . ~ ,.~ '·' • ' ' . • ' . • 

креслюється, що саме право є ядром 1 норматив'Н:Им ПІдгрунтям право-

вої системи, й цементуючим сtрЮІhіем , і то~vrуі · тё чи інш'е 'іlр<1ворозу 
міння виступає концептуальним· фуНДаменто~·і ' націою\льноі' пр'авовоі 
сИстеми . Саме дос;ліді<ен'нЯ права ,' як ЦіЛісного іІвиЩа , · на думку 
Л.А.Луця . викликало необхіДність '' фdр1І·Іу.;повання ПОНЯТТЯ правовоt 
сиqге11щ тому становлення осТанньогО в · юрИдичній доkгрині обгрун 
тов~шо Пов'язується' З дискусіЯми c!f6c'6вlio лонятіЛ "право" [8. с . 16J . 

. Н.М.Онищенко сішрається у 6n~Hx hос.~ідженіінх на методологічни і1 
· . ' • . ' . ,• і : • ', • І г. ' ·- ·- ~ · · 

ПІДХІД, переконуючи, що система - це · впорядкована сукупюсть елеме-

нтів, взаємозалежних і взаємодію•шх мІ>k fобою: · яка має відносну са 
моетійність та органічну єдність, хар<)Кf~риЗуєfЬся · ~нутрішньою Цілі с 
ністю й автономністю функціонування, і Що Ці : '6ЗJ.іаки ' влаСТиві і пра 
вовій системі, хоча поняття осТанньої означаЄ набаГато бі~'lьше, а ні іt, 
просте . явище, що формаЛьно підпадає під ознаkи буДь-~кої систСJІІ 11 
Цінність поняття "правова система", науковець 'іііщфссmоє, по.1ял1 є u 
тому, що воно надає додаткові аналітичні мож'lив'оСті для комплексно
го аналізу правової сфери громадського життя. На його думку, це но
вий, виіций рівень наукової абстракції, інший розріз nравової дійснос 
ті , а значить й інша площина їІ розгляду, перевагами якого Є те, що ві11 
н~щає цілісне осмислення правового простору, уможливлю·є виявлени н 

найбільш істотнн.х кореляційних, субординаційних та інШих зв'я :ші в 1 
вїдносин між загальним і його частинами, а також між собою [11 , c.l 7 
20]. 

Із цього пог.1яду під · правовою системою пропонується розумі1 11 
єдність відповідних їі компонентів (частин), які певним '!Ином об' ЄІ\

нані між собою (за змістовними й формальними критеріями) і які ·1а 
л:ежно від їх природи .і;f ' характеру взаємозв'язку (об'єктивного . природ 
ного чи суб'єІ-.їивного) стсіновлять відносно стабільну організацію 

[12 ,с.7-13] . Щоб 'пра~ильно визначити структуру правової систем и. Іt < І 
.нашу думку, необх!#~9 . ~~рі'3нНти і<ритерії добору її елемсн:гів. Основ 
~ими вимогами в Jіі,~М)' в'И!Jадку бу дуть внетупати їх внуТрішНя в nо 
рядкованість (органіЗаційний: критерій), правовий напрямок діяльнос1t 
(правовий критерій), що має ' бути виражений нор'мативно у відпов і; t 
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них законодавчих актах і nоложеннях, що відображають ме-rу створен

ня nравової сиСтеми, сферу П діяльності, характер основних завдань і 

функцій, особливості реалізації, сnецифічні nринципи її організації й 
діяльності (програмний критерій). · 

Визначення поняття "nравова система" повинно мати не лише гно
сеологічну, а й методологічну цінність, давати змогу виявити не випа

дкові, а н~обхідні властивості суб'єІсrів nрава як її елементів і зв'язки 
між ними, що забезпечують стійкість і цілісність правової дійсності. 

Це означає, що nравова система має розглядатися не тільки як резуль

тат життєдіяльності людей, а й як форма організації соціальних зв'язків 

і тому характеризуватися чішою соціальною спрямованістю . Ця сис

теl\Іа має соціальні властивості, виконує функції, необхідні і значимі 
для людей та їх об'єднань. Головне її призначення полягає в тому, щоб: 

а) визначити й закріпити статус суб'єІсrів відповідно до тієї ролі, 

яку вони виконують у суспільстві ; 

б) забезпечувати соціальну взає11шдію суб'єктів; 

в) встанов.rповати соціальні зв'язки, що породжують діяльність , 'не-

обхідну для досягнення цілей; 

г) закріплювати й відтворювати сусnільні відносини; 

д) pery лювати їх шляхом створення моделей поведінки. 

Так, Р. Давід у класичній праці з nроблем правових систем сучас

ності nідкреслював, що Поняттю "nравова сім'Я" і<ьресnондує не якась 
біологічна реальність . Воно використовується лиШе в дидаІсrичних 

цілях, щоб виявити схожість і різницю систем чинного nрава . Він роз

rпядав nравову систему як одноnорядкове (за ознакою системності) , 

юЄиозв'язанс з іншими суміжними системами явище [4, с.5-7]. 
Отже, необхідно nідкреслити, що створення національної nравової 

системи України як суверенної держави є досить актуальною пробле
мою як у теоретичному, так і практиLrному сенсі. При цьому повинно 

йтися про nравову систему , яка засновувалася б на національно- істо
ричних цінностнх , ураховувала б соціально-економічні й політичні 
реалії сьогодення . Саме завдяки таким сучасним рисам національна 

nр~1вова система України змогла б увійти в сім'ю правових систем 

країн ЄС та інших цивілізаційних держав свіrу. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ 

В УПРАВЛШНІ ДЕРЖАВНИМИСПРАВАМИ 

У правовій науці mrrання про конституційні праВ<J і свободи особи, їх 

розвнrок, систему тощо досл.іджені '3ill1Lrno повніше у порівнянні з проблс
·мою - їх практwпюї реалізації, їі механі·Jму, не говоряLrи вже про розробку 
механізму реалізації кожного конкретного суб' єкrивного права. 

Сучасні правники вказують, що необхідно ршрі'3няти теорію і 

практику прав людини. Права і свободи людини легко посту люються 

на папері , але дуже важко реалізуються в житті. Головне в цій пробле

мі на даний момент - - не теоретична розробка прав і свобод людини 

(хоча таке завдання, , звwшйно, не '3німається), а створснюІ необхідних 

умов, гарантій і механізмів для їх реалізації, тобто практична сфера 

[11 , с . 263 , 268]. Зараз у державно-правовій доктрині спостерігається 
переоцінка nріоритетних напрямків досліджень. Не применшуючи 

значимості інституційної ' 'матерії"' , державознавці все частіше почИ

нають звертатися До розробки теорії реалізації конституції, ії викорис

тання як СТНtd)'ЛЯТОра соціального прогресу, впровадження конститу

ційних положень у живу тканину суспільних відносин, у діяльність 

державних органів і громадських об'єднань, у поведінку громадян f І 3, 

158 


	ЗМІСТ
	Тодыка Ю.Н., Евсеев А.П. Конституционализм как политико-правовое понятие 
	Ольховський Б.І.  Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів
	Серьогіна С.Г. Відповідальність уряду як елемент форми правління
	Кибенко Е.Р. Процедура принудительного выкупа акций миноритарных акционеров: европейский опыт
	Панова Л.В. Институт ценных бумаг. Критерии понятия рынка ценных бумаг
	Яроцький В.Л. Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
	Ярошенко О.М. Соціальне партнерство та його акти
	Сільченко С.О. Юридичні властивості строкового трудового договору
	Прилипко С.М. Визначення методу права соціального забезпечення в сучасних умовах
	Анисимова А.В. Классификация естественных экологических прав
	Соколова А.К. Юридичне визначення поняття "рослинний світ"	
	Фіночко Ф.Д. Поліцейське право - складова частина адміністративного права
	Гаращук В.М. Митний контроль в Україні: шляхи становлення й розвитку
	Погорецький М.А. Розшук і його місце у кримінальному процесі в 1917-1925 роках
	Сухонос В.В Функціональні моделі сучасної прокуратури
	Тарасов О.В. Зарождение идеи международного права в христианском богословии средних веков
	Максимов С.И. Мировоззренческие основания украинской национальной философии права
	Невельська-Гордєєва О.П. Юридичний ракурс моральної теорії Лоуренса Колберга
	Панов Н.И., Тихий В.П. Рецензия 
	Потапова О.В. Виконавча влада та її місце в системі поділу влади
	Хаустова М.Г. Поняття правової системи в юридичній науці і практиці
	Скібіна О.О. Конституційний механізм реалізації права громадян України на участь в управлінні держаними справами
	П`янова Я.В. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту суб`єктивних цивільних прав
	Болибок Є.А. Митні режими в Україні
	Григорьева М.Е. Уголовно-правовые средства освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
	Гриненко С.О. Сутність принципу безпосередності у кримінально-процесуальному пізнанні
	Алексейчук В.И. Осмотр места происшествия: криминалистический анализ обстановки
	Щекина Е.А. Регулятивная функция обычаев международной торговли
	Стовба А.В. Методология философии права: онтологический аспект
	Зархина С.Э. Античные истоки философской юрислингвистики



