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Постановка проблеми. У перехідний період 

розвитку українського суспільства в європейську 

країну з новим, демократичним устроєм дуже 

важливо ґрунтовно і всебічно розібратись, у якій 

саме державі ми живемо, куди йдемо, яким правом 

користуємось. Тому питання політико-правової 

реформи, покликаної забезпечити перетворення 

держави з президентсько-парламентської на 

більш демократичну і прийнятну для нашого 

суспільства парламентсько-президентську 

республіку, є вкрай актуальними. 

Мета статті. Звернути увагу сучасної 

української науки держави і права на 

тлумачення державно-правових явищ, що 

мають виходити з інтересів людини та 

громадянина. Саме під цим кутом зору 

акцентується увага на демократичній, 

соціальній і правовій державі, громадянському 

суспільстві, праві як мірі свободи та 

справедливості, суб’єктивних правах і 

свободах людини та громадянина тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Заслуговує на особливу увагу розуміння права 

В. Нерсесянцем, оскільки у порівнянні з 

існуючими в юридичній літературі кінця ХХ ст. 

уявленнями воно є найбільш оригінальним. У 

багатьох своїх працях він обґрунтував два 

визначення, які є, на думку вченого, 

взаємодоповнюючими. Перше — визначення 

права як «об’єктивно обумовленої, що має 

соціально-класовий характер і виражає вимогу 

справедливості, загальної міри (форми, норми) 

свободи та рівності», а друге — визначення 

закону (права у формі закону) «як офіційного 

(державно-владного, що виражає державну 

волю пануючого класу) формально-визначеного 

і загальнообов’язкового нормативного виразу та 

встановлення права, наділеного законною 

силою» [6, с. 8]. В остаточному підсумку право 

визначається ним як всезагальна, необхідна 

форма і рівна міра (норма) свободи індивідів. 

Вперше право з волею правлячої групи пов’язав 

Т. Гоббс, кажучи, що «право є продукт волі тих, які 

мали верховну владу над іншими» [6]. Надалі цю 

ідею сприйняли К. Маркс і Ф. Енгельс, 

визначивши, що право «є зведена в закон воля 

економічно панівного класу, зміст якої 

визначається матеріальними умовами його життя». 

Основні результати досліджень. У праві як 

складній категорії можна виділити юридичну 

та соціальну сторону. У суто юридичному сенсі 

тлумачення слова право — це система 

загальнообов’язкових, формально визначених, 

встановлених і забезпечуваних державою 

правил поведінки. Право як соціальне явище є 

регулятором суспільних відносин. Через 

формальне закріплення міри свободи, рівності і 

справедливості право виражає єдність 

загально-соціальних і групових інтересів. 

Право — це система загальнообов’язкових, 

формально-визначених, встановлених і 

охоронюваних державою правил поведінки, 

яка виражає міру свободи і справедливості, що 

досягнута суспільством і служить для 

регулювання суспільних відносин. 

Сутність і цінність права як явища соціального 

порядку виявляється через його ознаки: 

1) загальнообов’язковість; 

2) нормативність; 

3) формальна визначеність; 

4) системність; 

5) зв’язок з державою; 

6) регулятивність; 

7) вираз міри свободи і справедливості; 

8) процедурність; 

9) компромісний характер. 
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Сьогоднішні уявлення про право невіддільні 

від надання ним максимальної свободи 

громадянинові, особі. У «плоть і кров» права 

входить принцип «дозволено все, що не 

заборонено законом» (в українській правовій 

системі цей принцип закріплений вже на 

конституційному рівні — у ст. 19 чинної 

Конституції) [1]. Потреба забезпечення вільної, 

самостійної, ініціативної діяльності особи стали 

найважливішим критерієм законотворчої 

діяльності парламентів і нормотворчості 

адміністративних органів у цивілізованих країнах. 

Великої ваги вони набувають і в Україні. Але це 

вже не суто фізичний чи механістичний вимір 

права, це — етичний вимір, в основі якого лежить 

оцінка доцільності розширення свободи для особи, 

засудження необґрунтованих обмежень тощо.  

З іншого боку, в Україні, як і у багатьох інших 

країнах, діє конституційний принцип, відповідно 

до якого «органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України» [1]. Це вже не 

є принципом обмеженої свободи, правових 

обмежень діяльності низки суб’єктів права, цілком, 

до речі, виправданих. Право у цьому розумінні 

обмежує органи державної влади і посадових та 

службових осіб, змушує їх діяти на основі і на 

виконання закону, звіряючи з ним всі свої дії. 

Таким чином, при суто регулятивному 

визначенні права було б допустимим порівняння 

досконалої правової системи з цариною 

втіленої свободи, рівності та справедливості. 

Сутність права проявляється у меті та 

призначенні права, спрямованості його на 

упорядкування суспільних відносин, тобто у 

динамічному, регулятивному аспекті. Право у 

суспільстві виступає не просто як «явище у 

собі», а як зовнішнє явище, могутній 

регулятивний засіб, що потребує від особи 

діяти відповідно до вимог права. 

Прихильники соціологічного підходу до права 

за аналогією з сутністю держави виділяють два 

аспекти у сутності права: класовий і 

загальносоціальний. Кожний з цих аспектів 

переважав у певний період історичної еволюції. 

Класова сутність полягає в тому, що воно 

виражає волю панівної соціальної спільноти 

(касти, стану, класу). 

Загальносоціальна сутність права полягає в тому, 

що право виражає узгоджену волю населення, 

сформовану в результаті взаємних поступок. Право 

створювалося людьми для задоволення потреби у 

врегулюванні і передбачуваності соціальних 

взаємодій в умовах нерівності.  

Прихильники природно-правового підходу 

вбачають сутність права виключно в його 

загальнолюдському змісті, у закріпленні 

правом цінностей індивідуальної свободи, 

незалежності та безпеки. Право виступає як 

формалізоване добро, справедливість, 

милосердя, гуманізм. 

Нормативістське розуміння абстрагується 

від соціальних характеристик права і тому 

пов’язує сутність права виключно з волею 

держави. Так, за визначенням російського 

юриста В.М. Хвостова, правом є «ті норми 

поведінки, які узяті під захист державою». 

Призначення права полягає в тому, що воно є 

державно-владним нормативним регулятором 

суспільних відносин і поведінки людей, 

узгодження їх інтересів, примирення конфліктів. 

Із яких би позицій не оцінювалася сутність 

права, вона виявляється через такі якісні риси, 

як його ознаки, принципи, функції. 

Для того, щоб пізнати сутність права 

глибше, необхідно абстрагуватися від окремого 

суб’єкта, певного учасника правових відносин, 

слід відмітити найбільш суттєві риси права, 

властиві йому як цілісному феномену, а саме – 

визнати найважливіші значення суб’єктивного 

права, чітко розуміючи, що право — це система 

(сукупність) норм (правил поведінки 

загального характеру), які: 

- виражають волю держави, обумовлену 

певними економічними, політичними та 

соціальними умовами; 

- встановлюються чи санкціонуються 

державою; 

- підтримуються у випадку необхідності 

примусовою силою держави; 

- впливають на суспільні відносини з метою 

закріплення правопорядку (системи відносин), 

вигідних всьому суспільству або політичним 

силам, що здійснюють державну владу. 

Право являє собою єдність форми та змісту, 

сутності й явища. Однією із сторін сутності, яка 

впливає на суспільні відносини, є функція права.  

Функція права — це розгортання сутності 

права у суспільних відносинах, основні 

напрями впливу права на людину і суспільство 

(на суспільні відносини). Категорія функцій 

права допомагає з’ясувати соціальне 
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призначення права, характер його впливу на 

поведінку учасників суспільних відносин. 

Розрізняють загальносоціальні та 

спеціально-юридичні функції права. Якщо з 

приводу спеціально-юридичних функцій 

спостерігається єдність поглядів учених-

юристів, то перелік загальносоціальних 

функцій права у кожного свій. Як правило, його 

складають такі загальносоціальні функції: 

1) інформаційна; 

2) орієнтаційна; 

3) виховна; 

4) культурно-історична; 

5) стабілізаційна. 

Крім того, в окремих роботах указують на 

такі загальносоціальні функції: 

6) функція соціального контролю — полягає 

в тому, що поряд із мораллю, релігією та 

іншими соціальними регуляторами, право 

впливає на поведінку людей, направляючи його 

у бажаний для суспільства бік; 

7) організаторська — полягає у 

встановленні, зміні та припиненні відносин між 

учасниками суспільного життя; 

8) управлінська — полягає в мобілізації 

учасників суспільного життя на виконання 

певних соціальних завдань, вирішення певних 

соціальних проблем. 

Оскільки право впливає на багато сфер 

людської діяльності, можна говорити про 

наявність економічної, політичної, ідеологічної 

функцій права. Але для юриста принципове 

значення мають власне юридичні функції права: 

регулятивні та охоронна. 

Регулятивна функція права виявляється в 

тому, що приписи правових норм вносять 

упорядкованість у суспільні відносини. 

Виконуючи функцію регулятора суспільних 

відносин, правова норма вказує індивіду на лінію 

його поведінки в тому або іншому випадку. 

Розрізняють різновиди регулятивної функції: 

регулятивну статичну та регулятивну динамічну.  

Регулятивна статична функція права 

виявляється в закріпленні тих або інших 

стабільних станів (статусів): статусу особистості, 

статусу юридичної особи, форм держави, 

компетенції державних органів, повноважень 

посадовців тощо. Регулятивно-статична функція 

реалізується за допомогою дозвільних та 

заборонних норм і правовідносин пасивного 

типу, що виникають на їхній основі. У подібних 

ситуаціях суб’єкти права самі, за власною 

ініціативою проявляють правову активність. 

Регулятивна динамічна функція права 

«обслуговує» соціально-правові процеси: 

торгівлю, виробництво нових цінностей, 

перехід майна та інших благ від одних осіб до 

інших. Вона втілена в інститутах цивільного, 

адміністративного, трудового права, які 

опосередковують процеси в економіці, інших 

сферах суспільного життя. 

Охоронна функція полягає в тому, що право 

захищає соціальні цінності, блага, суспільні 

відносини шляхом встановлення заборон, 

обмежень і покарань за порушення заборон. 

Основне призначення охоронної функції права 

полягає в запобіганні порушення норм права. 

Ефективність охоронної функції є тим вищою, 

чим більше суб’єктів права підкоряються її 

розпорядженням. Охоронна функція носить 

похідний від регулятивної функції характер та 

покликана забезпечити нормальну дію 

регулятивної функції права. 

Т.Н. Радько і О.Ф. Скакун виділяють також 

компенсаційну, обмежувальну і відновну 

функції права. Т.Н. Радько розглядає їх як 

самостійні функції, а О.Ф. Скакун як різновиди 

охоронної функції права. 

Компенсаційна функція права полягає у 

відновленні соціальної справедливості. Напри-

клад, у разі незаконного звільнення з роботи 

можлива одночасна реалізація відновної та 

компенсаційної функцій: відновлення на роботі 

та компенсація за вимушений прогул. 

Конституція України передбачає відшкодування 

(компенсацію) матеріальної або моральної 

шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, 

діями або бездіяльністю органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадовців [1, ст.56], у разі скасування рішення 

суду як неправосудного держава відшкодовує 

матеріальну і моральну шкоду, заподіяну 

безпідставним засудженням [1, ст. 62]. 

Обмежувальна функція виявляється у 

встановленні певних меж для суб’єктів права. Її 

метою є недопущення свавілля індивідів один 

до одного. Ці обмеження формулюються у 

заборонних та зобов’язуючих нормах.  

Відновна функція права посідає особливе 

місце в механізмі правової дії. За допомогою 

правових засобів відновлюється колишнє 

правове положення суб’єкта права, особа знову 

стає володарем тих прав, яких вона була 
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позбавлена (повернення майна, відновлення на 

посаді, реабілітація імені тощо). 

Цінність права - це його позитивна значущість 

(роль) у задоволенні потреб суб’єкта. 

Поняття цінності права покликане розкрити 

його позитивну роль для суспільства, окремої 

особи. І легістський, і юридичний типи 

праворозуміння, і різні правові школи 

визнають цінність права, проте бачення цієї 

категорії у них різне. 

Із позицій легістського підходу право має 

перш за все інструментальну цінність. Воно 

додає діям людей організованості, стійкості, 

узгодженості, забезпечує їхню підконтрольність і 

тим самим вносить порядок у суспільні 

відносини, робить їх цивілізованими. 

Державно-організоване суспільство не може 

без права налагодити виробництво 

матеріальних благ, організувати їх більш-менш 

справедливий розподіл. Право закріплює і 

розвиває ті форми власності, які внутрішньо 

властиві природі певного ладу. Воно виступає 

могутнім засобом державного управління, 

вихідним для розуміння права в цій якості є 

його особливості як інституційного утворення, 

а саме: загальнообов’язкова нормативність, 

формальна визначеність, державна гарантованість. 

Юридичний тип праворозуміння, якому, в 

принципі, властиве аксіологічне (ціннісне) 

бачення права, стверджує, що право — не 

тільки інструмент, а й самостійна цінність. 

Власна цінність права — це вираз у праві 

свободи та активності людей відповідно до 

принципів рівності та справедливості. Право 

надає учасникам суспільних відносин простір 

для свободи у вигляді суб’єктивних прав; 

одночасно воно направлене на виключення 

свавілля як з боку особи, так і з боку держави. 

Власна цінність права має два виміри і 

виявляється у вигляді соціальної та 

особистісної цінності права.  

Соціальна цінність права полягає в тому, що: 

- за допомогою права забезпечується загальний 

стійкий порядок в суспільних відносинах; 

- завдяки праву досягається визначеність, 

точність у самому змісті суспільних відносин. 

Правове регулювання здатне охопити соціально 

корисні форми правомірної поведінки, 

відокремити її від свавілля та несвободи; 

- право забезпечує можливість нормальних 

активних дій людини, бо перешкоджає 

незаконним втручанням у сферу її правомірної 

діяльності за допомогою механізмів юридичної 

відповідальності та інших примусових заходів; 

- право у цивілізованому суспільстві 

забезпечує оптимальне поєднання свободи і 

справедливості; 

- на правовій основі формуються інститути 

громадянського суспільства: ринкова економі-

ка, багатопартійна політична система, демокра-

тична виборча система, вільна «четверта влада» 

(засоби масової інформації) і правова держава. 

Особистісна цінність права полягає в тому, 

що воно виражає масштаб свободи особи у 

суспільстві та втілює ідеї рівності та 

справедливості. Зокрема, право виступає 

критерієм правильного розподілу матеріальних 

благ, воно утверджує рівність усіх громадян 

перед законом незалежно від їхнього 

походження, матеріального положення, 

соціального статусу тощо.  

У юриспруденції поняття «право» має 

двоякий сенс. Право передбачає не тільки 

юридичні норми, що містяться в законодавстві та 

інших джерелах, а й наявні (суб’єктивні) права 

фізичних і юридичних осіб, їхні правомочності. 

У першому випадку йдеться про об’єктивне 

право, у другому — про право суб’єктивне. 

Об’єктивне право — це законодавство, 

юридичні звичаї, юридичні прецеденти та 

нормативні договори, що діють у конкретній 

державі. Воно є об’єктивним у тому сенсі, що 

безпосередньо не залежить від волі і свідомості 

окремої особи і безпосередньо не належить їй. 

У цьому розумінні ми можемо говорити про 

право Ірландії, Росії, України. В об’єктивному 

праві традиційно виділяють певні структурні 

підрозділи. Наприклад, в праві України існують 

галузі та інститути права. 

Іноді поняття «об’єктивне право» не зовсім 

коректно ототожнюють із поняттям «позитивне 

право». Категорія «об’єктивне право» 

покликана виразити неперсоніфікованість, 

загальність і зовнішній характер правових норм 

щодо індивіда. Категорія «позитивне право» 

має іншу мету — показати, що право в 

широкому сенсі слова розділяється на 

волевстановлене (яке й називається 

позитивним) і природне, тобто таке, яке не 

залежить від волі суб’єкта нормотворчості. І 

позитивне, і природне право існують 

незалежно від бажання, волі або обізнаності 

конкретного індивіда. У цьому сенсі обидві ці 

правові цілісності є об’єктивним явищем. 
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Отже, поняття «об’єктивне право» ширше, ніж 

поняття «позитивне право» та включає його. 

Суб’єктивне право - це визначена об’єктивним 

правом міра дозволеної поведінки суб’єкта 

права. Відмінна риса суб’єктивного права в 

тому, що суб’єкт, що володіє ним, може від 

нього відмовитися, не потребуючи для цього 

отримання спеціальних повноважень і не буду-

чи зобов’язаним в цьому перед ким-небудь зві-

тувати. Суб’єктивними правами виступають 

конкретні права і свободи особи, які суб’єктив-

ні в тому розумінні, що пов’язані з суб’єктом, 

належать йому і реалізуються залежно від його 

волі і свідомості. Використання суб’єктивного 

права залежить від особистого бажання і 

розсуду індивіда. 

Об’єктивне та суб’єктивне право тісно 

взаємопов’язані. На основі об’єктивного права 

отримуються суб’єктивні права, виникають 

правовідносини. 

Висновок. На різних етапах розвитку суспі-

льства класовий аспект може домінувати, впли-

вати на загальну спрямованість правового регу-

лювання або відступати на другий план. Для 

сучасного етапу розвитку права характерним є 

розширення його загальносоціального змісту. 

Цінність права полягає в тому, що воно 

виступає могутнім чинником прогресу, 

джерелом оновлення суспільства відповідно до 

історичного ходу суспільного розвитку. Роль 

права особливо зростає в умовах краху 

тоталітарних режимів, утвердження нових 

ринкових механізмів. Право відіграє помітну 

роль у створенні якісно нової сфери, в якій 

тільки й здатні затвердитися нові форми 

спілкування та діяльності. У нинішніх умовах 

право набуває справді планетарного значення. 

Право є єдино можливим цивілізованим засобом 

розв’язання проблем глобального характеру. 

Зрештою, цінність права — це здатність права 

служити метою і засобом для задоволення 

соціально справедливих, прогресивних потреб 

і інтересів індивідів і суспільства в цілому. 
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ПРАВО И ЕГО РОЛЬ В ЗАКОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Исследованы основные признаки права. Отражены основные функции права и их основная классификация в регулировании 

социальных взаимоотношений. Обозначена суть права как явления общественного порядка. Обоснована ценность и 

необходимость правильного применения норм права в общественной жизни с применением правильной трактовки основных идей 

законодателя.  
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The main features of law are explored. The main functions of law and their main classification in the regulation of social relationships are 

covered. The essence of law as a phenomenon of public order is denoted. The value and necessity of the correct application of the law norms 

in public life with the application of the correct interpretation of the legislator’s main ideas is proved. 
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