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ВСТУП 

 

Актуальність теми зумовлена теоретичним і практичним значенням 

широкого кола проблемних питань, пов’язаних із формуванням правової системи 

України, визначенням факторів і критеріїв її ефективності на сучасному етапі 

трансформації українського суспільства, особливостей та перспектив розвитку в 

умовах глобалізації. 

Насамперед нагальною є потреба в науково обґрунтованій загальній концепції 

реформування правової системи як цілісного соціально-правового, нормативно-

регулятивного комплексу, в рамках якого складаються оптимальні умови для 

забезпечення потреби суспільства в соціально справедливому правовому порядку. 

У цьому зв’язку зростає роль теоретико-методологічних досліджень, які дають 

можливість на цілісній понятійній і методологічній основі поєднати досягнення 

вітчизняної й зарубіжної наукової думки у вивченні національних правових систем, 

урахувати положення і висновки юридичної науки, підтверджені вітчизняною та 

світовою соціально-правовою практикою, і вийти на якісно новий рівень системних 

узагальнень, здатних визначати ефективні напрями наукового аналізу та формувати 

основу вибору стратегій наукового пізнання.  

У вирішенні цього завдання серйозних результатів з належним ступенем 

наукової новизни можна досягти за умови врахування всіх суттєвих ознак, які 

дозволяють виокремити правову систему як об’єкт пізнання і описати її, 

використовуючи таку методологічну базу, котра здатна забезпечити комплексність і 

повноту аналізу в предметному, функціональному та генетичному (історичному) 

вимірах, що відповідає принципу системності в науковому пізнанні. 

Вітчизняна юридична наука має значний досвід наукового пізнання правової 

системи України традиційно в предметному і функціональному вимірах, що дозволяє 

сформувати гранично абстрактне поняття правової системи, наповнити його 

формально-юридичними і соціологічними характеристиками. На основі цього 

поняття засобами системного аналізу розробляються раціонально виважені моделі, 

що описують структуру, взаємодію правової системи з суспільством і різними його 
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підсистемами, демонструють ефективність її функціонування, відкритість правовим 

системам та юридичним інститутам інших країн.  

Проблема полягає в тому, що формально-юридичні та соціологічні 

характеристики – індиферентні до національних особливостей, отже, далеко не всі 

показники, які характеризують правову систему України щодо конкретності, 

унікальності, специфічності, історико-правових і етнокультурних особливостей 

розвитку, можна отримати в зазначеній площині. Ці показники формуються в процесі 

генезису, аналіз якого є ключовим у контексті генетичного (історичного) аспекту 

дослідження, і вимагають доктринальної аргументації на власне теоретичному рівні 

наукового пізнання. Його результати (з огляду на одне із основних завдань загальної 

теорії держави і права, яке полягає в обґрунтуванні та виведенні властивостей 

держави і права з історичної дійсності) повинні знаходити відображення в дефініціях, 

термінологічних, методологічних чи історичних характеристиках правової системи 

України як ефективного інструменту формування громадянського суспільства, що й 

підтверджує актуальність теми дисертації. 

Із поглибленням процесів глобалізації виникають нові проблеми, пов’язані з 

виявленням і характеристикою факторів, що визначають специфіку та подальший 

розвиток правової системи України, збереженням її самобутності, індивідуальних 

особливостей на правовій карті світу. Практичне вирішення цих питань актуалізує 

доцільність нових наукових досліджень у рамках інноваційних методологічних 

підходів для прийняття продуманих, виважених і обґрунтованих рішень, що 

стосуються модифікації правових явищ і процесів, досягнення правової стабільності у 

внутрішньодержавних і міжнародних відносинах. 

Проблеми, які є важливими з погляду визначення основних теоретико-

методологічних підходів до вивчення генезису правової системи України в контексті 

її становлення, розвитку та функціонування аналізуються в працях українських 

учених В. Бабкіна, С. Гусарєва, В. Журавського, А. Зайця, О. Зайчука, 

М. Кельмана, А. Козловського, М. Козюбри, А. Колодія, В. Копєйчикова, 

О. Копиленка, О. Костенка, М. Костицького, Ю. Лободи, Л. Луць, 

С. Максимова, О. Мироненка, О. Мурашина, Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, 
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В. Опришка, М. Орзіха, Н. Пархоменко, О. Петришина, Л. Петрової, 

В. Погорілка, П. Рабіновича, Ю. Римаренка, В. Селіванова, В. Сіренка, 

О. Скакун, О. Скрипнюка, С. Стеценка, В. Тація, О. Тихомирова, Є. Тихонової, 

Є. Харитонова, М. Хаустової, В. Цвєткова, М. Цвіка, В. Шаповала, О. Шевченка, 

Ю. Шемчушенка, О. Ющика та ін. 

Різні аспекти становлення та розвитку правової системи досліджуються в 

працях зарубіжних науковців, зокрема, С. Алексєєва, М. Анкеля, Ф. Аумана, 

В. Бабаєва, З. Байніязової, В. Батлера, Г. Бермана, М. Васильєва, О. Венгерова, 

В. Гаврилова, Е. Глассона, М. Глендона, П. Глена, М. Гордона, В. Графського, 

Р. Давіда, К. Жоффре-Спінозі, Ж. Карбоньє, В. Карташова, Д. Керімова, 

В. Кудрявцева, Т. Кухарук, Х. Кьотца, В. Лапаєвої, О. Лукашевої, Р. Лукіча, 

Н. Лумана, О. Малька, М. Матузова, М. Марченка, В. Миронова, Н. Неновські, 

В. Нерсесянца, Кр. Осакве, С. Полєніної, А. Полякова, В. Синюкова, В. Сирих, 

В. Сорокіна, Дж. Тернера, Ю. Тихомирова, Ю. Тихонравова, А. Уотсона, 

Л. Фрідмена, К. Цвайгерта, А. Черненка, В. Чефранова, В. Чурсіна, Л. Явіча та ін. 

Високо оцінюючи роль і значення для розвитку теорії та методології правової 

системи наукового доробку українських і зарубіжних учених, слід визнати, що 

дослідження, зокрема українських науковців, проводяться переважно в межах 

традиційних підходів [1, c.3]. Проблема впровадження інноваційних напрямів у 

методологію пізнання розроблена не повною мірою, фрагментарно. Актуальним 

залишається цілісний аналіз логіки й історії становлення та розвитку правової 

системи. І досі панує юридична парадигма протиставлення пройдених і сучасного 

етапів у генезисі національної правової системи України та концепція провідної ролі 

держави в її виникненні і формуванні. Відсутні комплексні теоретичні узагальнення 

генезису правової системи України як об’єктивного, неперервного і спадкоємного 

процесу з урахуванням дискретності в розвитку української державності. Не менш 

актуальними є питання розмежування понять ,,правова система” і ,,юридична 

система”, а, отже, розуміння цілісності правової системи як об’єкта наукового 

пізнання; сутності, змісту поняття правової системи України, методологічного 

забезпечення теоретичної проблеми закономірностей її становлення та розвитку. 
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Зазначені прогалини в теорії та методології генезису правової системи стали 

головним мотивом вибору теми дослідження. 

В основі дисертації лежить провідна ідея синтезу наукових досягнень у теорії 

та методології правової системи і проекції на предмет пізнання сучасних 

системно-інформаційних уявлень про виникнення, усталеність і перетворення всіх 

типів природних і соціальних систем (починаючи з конкретного елементарного 

начала, ,,атома”) нові організаційні форми яких зароджуються і виношуються в 

надрах еволюційних попередників. Ідею реалізовано в рамках соціокультурної 

парадигми пізнання права і правових явищ та самовизначення юридичної науки як 

національної. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана з урахуванням положень Державної національної програми ,,Освіта” 

(,,Україна ХХ1 століття”), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 листопада 1993 р. № 896; вимог наказу Міністерства освіти і науки України, 

Національної академії наук України ,,Про затвердження основних напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.” від 26 листопада 2009 р. № 1066/609 

( п. 4.4.2.2.); в рамках ,,Програми пріоритетних напрямів розвитку української 

правової науки на 2010-2015 рр.”, затвердженої постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10; 

тематики наукових досліджень кафедри теорії та історії держави і права Інституту 

права і суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

,,Україна”: ,,Еволюція теоретичних уявлень людства про державу та право” 

(№ 0111U003651). Тема дисертації затверджена Вченою радою Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини ,,Україна” 27 квітня 2007 року 

(протокол № 2). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблене 

розроблення змістової частини теорії правових систем, що полягає в узагальненні та 

обґрунтуванні теоретичних і методологічних засад комплексного наукового аналізу 

загальних закономірностей і особливостей генезису правової системи України з 
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урахуванням конкретно-історичних умов еволюції українського суспільства, права, 

державності; її типологійної ідентифікації з іншими правовими системами та умов 

збереження самобутності в процесі політико-правової глобалізації. 

Мета дослідження зумовила розв’язання таких задач: 

 – визначити загальні наукові підходи до удосконалення теоретичних  і 

методологічних основ дослідження становлення та розвитку правової системи 

України як об’єктивного, неперервного і спадкоємного процесу в конкретно-

історичних формах та сформулювати головний стратегічний напрям такого 

дослідження;  

 – обґрунтувати наукові підстави для висунення гіпотези генезису правової 

системи України, яка деталізує положення про право як ядро і нормативну основу 

правової системи та пояснює причинно-наслідковий зв'язок між еволюцією та 

розвитком права і правової системи, розглянутих у цілісно-понятійному і 

функціональному аспектах; 

 – визначити первинний, детермінантний фактор в методології теоретичного 

пізнання генезису правової системи для конкретизації її сутнісних властивостей і 

конкретно-історичних форм зовнішнього емпіричного прояву; 

 – дати поглиблену інтерпретацію поняття правової системи України, що 

розкриває і конкретизує об’єктивність її існування та унікальність в генезисній 

структурі правових систем; 

 – запропонувати ефективний критерій структурування, етапи, чинники 

загальних і особливих рис генезису правової системи України в контексті світової 

історії правового розвитку людства; 

 – узагальнити способи набуття правовою системою інтегративних 

властивостей у процесі її виникнення, становлення та розвитку; 

 – обґрунтувати напрям удосконалення сучасної методології комплексного 

аналізу генезису правової системи України в умовах інтеграції наукового знання; 

 – визначити в рамках методу загальної теорії права міру узгодженості 

системно-інформаційного підходу з традиційними в юридичній науці підходами до 

проблематики еволюції та розвитку правової системи;  
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  – розкрити особливості системно-інформаційного дослідження генезису 

правової системи України з урахуванням універсальних характеристик логічного й 

історичного в праві; 

 – проаналізувати сучасні підходи до критеріїв типології правових систем та 

обґрунтувати авторську концепцію типів сучасних національних правових систем; 

 – установити причину концептуальних суперечностей у розв’язанні проблеми 

типологійної ідентифікації сучасної правової системи України та  запропонувати 

авторський варіант її вирішення. 

Об’єкт дослідження – генезис національних правових систем у просторово-

синхронному і процесуально-діахронному вимірах. 

Предмет дослідження – теоретичні та методологічні засади генезису правової 

системи України . 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, рекомендацій 

щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність результатів 

дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загальнонаукових, спеціальних наукових методів юридичної та неюридичних наук, 

які традиційно використовуються у правознавстві. Філософсько-світоглядну основу 

пізнання становлять ключові положення діалектики, герменевтики, а також 

системоцентрична й антропоцентрична наукові парадигми. Процес пізнання 

здійснювався з погляду принципів історизму, об’єктивності, різнобічності, 

взаємодоповнюваності та обґрунтованості, що створило надійну методологічну 

основу для поглибленого багатоаспектного аналізу предмета дослідження з 

урахуванням інноваційних досягнень, отриманих в інших галузях наукових знань. 

На основі положень діалектики досліджено неперервність генезису правової 

системи, яка перебуває у взаємодії з іншими соціальними системами, розвивається, 

зазнає якісних змін відповідно до загальних тенденцій розвитку суспільства та 

державно-правової сфери його життєдіяльності; здійснено всебічний аналіз 

діалектичної сутності відношення історичного і логічного в системно –

 інформаційному дослідженні генезису правової системи (підрозділи 3.3, 4.1, 4.2 

тощо). Використання положень герменевтики зумовлене насамперед необхідністю 
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адекватного розуміння та інтерпретації текстів монографічних видань, наукових 

статей, історичних і правових пам’яток, що в результаті дало можливість узагальнити 

сучасні уявлення про виникнення, формування, особливості історичного розвитку 

правової системи України, про її взаємозв’язок із суспільством і державою, визначити 

стан та перспективи наукового опрацювання проблеми (підрозділи 1.1, 1.2). 

Широко застосовувалися загальнонаукові підходи і методи. Поєднання методів 

 індукції та дедукції, використання методу сходження від абстрактного до 

конкретного сприяло визначенню об’єкта і предмета дослідження на основі 

всебічного аналізу наукових досягнень у вивченні феномену правової системи. В 

рамках системного підходу із застосуванням методу експлікації здійснено 

концептуалізацію поняття цілісності правової системи як основи теоретичного 

дослідження генезису правової системи України (підрозділ 2.2); семантичний метод 

застосовано для з’ясування змісту багатозначних словосполучень ,,правова система”, 

,,правова тотальність”, ,,ментально-генетичний фактор”, ,,правова ментальність”, 

,,правовий стиль”, ,,інформаційний спадок”, ,,інформаційна традиція”, 

,,інформаційний зв’язок” тощо (підрозділи 2.2, 4.3, 5.2 тощо); проблемно-

хронологічний метод використано для здійснення історіографічного аналізу 

літератури (підрозділи 1.1, 1.2); метод гіпотези дозволив порушити проблему 

вихідного начала генезису правової системи і висловити припущення щодо часу 

виникнення власне правової системи України (підрозділи 2.1, 2.2, 4.2); структурно-

функціональний метод використано в частині аналізу функціонального зв’язку між 

рівнями правової системи (підрозділи 2.2, 4.1). Логіко-історичний метод сприяв 

наповненню логічної моделі правової системи історичним змістом (підрозділ 4.3). 

Історико-порівняльний метод використано при аналізі інформаційного механізму 

спадкоємності правової системи, етапів її генезису (підрозділи 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 тощо). 

Системно-генетичний метод забезпечив усебічне вивчення генетичних засад правової 

системи з урахуванням її структури на всіх трьох рівнях системної методології та 

визначення первинного детермінантного фактора генезису (підрозділи 2.2, 3.2, 3.3 

тощо). На основі соціокультурного підходу вирішувалося питання про доцільність і 

наукову коректність дослідження генезису правової системи України в 
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етноментальному вимірі (підрозділи 1.1, 2.1, 3.3, 5.2 тощо). Застосування системно-

інформаційного підходу дало змогу визначити базові категорії, вихідні принципи 

пізнання генезису правової системи з урахуванням системно-інформаційних уявлень 

про найбільш суттєві властивості системної організації, в рамках якої інформація 

виступає загальним організаційним фактором (підрозділи 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 тощо). На 

основі поєднання методу типології з аксіологічним методом здійснено експлікацію 

понять ,,правова система України”, ,,правовий стиль”, визначено методологічну роль 

загальних і локальних правових традицій у формуванні правового стилю як критерію 

типології правових систем, обґрунтовано авторську концепцію типів сучасних 

правових систем та вірогідний шлях теоретичного розв’язання проблеми 

типологійної ідентифікації сучасної правової системи України в умовах правових 

трансформацій у сучасному світі (підрозділи 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 тощо). 

Серед спеціальних наукових методів юридичної науки провідним визначено 

юридичний метод. Він лежить в основі обґрунтування гіпотези та визначення 

операційного для нашого дослідження системно-інформаційного поняття права 

(підрозділи 2.2, 3.3  тощо). Історико-правовий  метод сприяв науковому пошуку 

підстав загальних та особливих рис генезису правової системи України в контексті 

світової історії правового розвитку людства (підрозділ 3.2 тощо), порівняльно-

правовий – забезпечив вивчення подібних та відмітних ознак при порівнянні 

національних правових систем у межах проблеми типологійної ідентифікації 

правової системи України (підрозділи 5.1, 5.2 тощо). 

Серед спеціальних методів неюридичних наук, які використовує юридична 

наука, застосовано загальнологічний метод моделювання, завдяки якому створено 

теоретичну модель етапів генезису правової системи України і набуття нею 

інтегративних властивостей у процесі становлення та розвитку (підрозділи 2.1, 

3.2, 3.3). 

У цілому в рамках проблеми інтеграції наукового знання було використано й 

інші загальнонаукові та конкретно наукові методи, пізнавальні можливості яких 

адекватні природі досліджуваного об’єкта (підрозділ 4.1). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретико-методологічних засад 

генезису правової системи України в рамках самовизначення вітчизняної юридичної 

науки як національної. В роботі актуалізовано споріднені з темою дисертації наукові 

проблеми, нагальність вирішення яких зумовлена запитами соціальної практики, 

обґрунтовано ряд концептуальних положень, гіпотез, узагальнень та висновків, які 

відповідають критерію наукової новизни і сприятимуть змістовому розробленню 

наукової стратегії дослідження правової системи України в межах системно -

 інформаційних уявлень про найбільш суттєві властивості системної організації 

правової дійсності. 

Уперше: 

 – встановлено, що реальні показники ефективного дослідження становлення та 

розвитку правової системи України як об’єктивного, неперервного і спадкоємного 

процесу в конкретно-історичних формах складаються в рамках соціокультурної 

парадигми пізнання права і правових явищ на міждисциплінарному рівні, на основі 

принципів гуманізації й інтеграції наукового знання, методологічного плюралізму та 

теоретичного розуміння інформації як загального організаційного фактору у 

становленні й розвитку всіх типів соціальних систем. Основний стратегічний напрям 

такого дослідження полягає у відновленні багато в чому втраченої традиції історико-

теоретичного пізнання в рамках самовизначення юридичної науки як національної; 

 – висунуто і обґрунтовано гіпотезу про існування причинно-наслідкового 

зв'язку між еволюцією та розвитком права і правової системи у цілісно-понятійному і 

функціональному аспектах. Гіпотеза виводиться із наукових положень про право як 

ядро правової системи і системне утворення та про наявність спадкоємних 

інформаційних зв’язків між новоутвореними та початковими формами складних 

соціальних систем; 

 – визначено, що первинним і детермінантним фактором в методології 

теоретичного пізнання генезису правової системи є онтологічна властивість 

цілісності. Уже на самому початку зародження правова система структурно 

складається з основних функціональних рівнів – владно-організаційного і 
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соціального, які у взаємозв’язку і взаємообумовленості виражають, відповідно, 

позитивне начало в правовій системі, яке функціонально співвідноситься із 

публічною владою і природно-правове начало, яке співвідноситься із природно-

соціальними основами людського буття; 

 – дано авторську інтерпретацію поняття правової системи України як 

підсистеми суспільства, що є цілісним соціально-правовим, нормативно-

регулятивним комплексом з відповідними соціально - юридичними механізмами 

правового впливу і правового регулювання, функціонує в чітко визначених 

територіально-державних (або політико-географічних) межах України, інтегрує 

найсуттєвіші риси українського права;  

 – доведено, що найбільш ефективним критерієм структурування генезису 

правової системи України є неперервність етапів, кожен із яких формує нову якість 

системи, виявляє генетичну спадкоємність ступенів еволюції, нелінійність і 

багатовекторність розвитку, послідовність історичних форм у часі. Виокремлення 

етапів генезису доцільно співвідносити як із глобальними періодами історії людства 

(до і після початку цивілізації, вододілом між якими є ,,неолітична революція”), так і з 

процесом інституціалізації владно-правових структур (в епоху потестарності і 

державно-правової організації суспільства); 

 – визначено, що інтегративних властивостей у процесі виникнення, 

становлення та розвитку правова система набуває завдяки кооперації в основному 

трьох автономних у гносеологічному аспекті своїх компонентів: права, правових 

відносин і правової свідомості (з урахуванням історичних форм їх еволюції) котрі, 

перебуваючи в органічному зв’язку, забезпечують ефективність правового впливу та 

правового регулювання як соціальної функції правової системи;  

 – обґрунтовано, що вдосконалення сучасної методології теоретичного аналізу 

генезису правової системи України має здійснюватися в рамках соціокультурної 

парадигми пізнання правових явищ та на основі концептуальної бази системно-

інформаційного підходу, що дозволяє органічно поєднувати історико-правовий і 

теоретико-концептуальний аспекти вивчення генезису правової системи у 



 14 

просторово - синхронному й процесуально-діахронному вимірах та в широкому 

соціокультурному контексті правових традицій; 

 – визначено, що в межах методу загальної теорії права системно-інформаційний 

підхід по суті не суперечить традиційно вживаним методам, а доповнює їх у частині 

тлумачення інформаційної природи правової системи та механізму неперервного 

зв’язку між етапами її генезису; 

 – уточнено, що особливості системно-інформаційного дослідження генезису 

правової системи України з урахуванням універсальних характеристик логічного і 

історичного в праві полягають у розриві ,,замкнутого кола” формальних юридичних 

понять і конструкцій, які часто нехтують положенням, що у структурі розвиненої 

,,зрілої” національної правової системи, яка є продуктом і результатом свого 

виникнення, становлення і розвитку, обов’язково присутня цінна інформація про 

історичні передумови та особливості її зародження, акумульовані в правовій традиції; 

 – обґрунтовано авторську концепцію типів сучасних національних правових 

систем, створену на основі застосування пріоритетного критерію ,,правовий стиль” та 

уточнювального ,,ступінь реалізації природних прав людини”. Концепція скорегована 

на юридичний механізм реального забезпечення прав і свобод особистості: 

догматично орієнтований (нормативно - законодавчий), людиновимірний 

(нормативно - судовий) і змішаний (з домінуванням релігійних чи міфологізованих 

уявлень про світ). Сутність цих типів правових систем визначається роллю права в 

суспільстві, місцем людини в правовій системі та особливістю правових (юридичних) 

гарантій реалізації прав і свобод людини; 

 – установлено, що головна причина концептуальних суперечностей щодо 

проблеми типологійної ідентифікації сучасної правової системи України пов’язана з 

домінуванням ідеологічних концептів, які позиціонуються з євразійською чи 

західноєвропейською (євроатлантичною) геополітичними доктринами. Вирішуючи 

проблему, слід виходити з того, що українська правова система є типологійно 

незавершеною; подальше її вивчення доцільно здійснювати в контексті юридичної 

доктрини об’єктивного існування національних правових систем у рамках світового 

правового простору, який необхідно розглядати як комплекс правових традицій; 
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удосконалено: 

– тезу, що в генезисному вимірі правова система України як така, що реально 

 існує в часі, підпадає під  поняття  національної правової  системи, котре  не  тотожне 

поняттю ,,національна юридична система”; 

 – у рамках методики генетичних зв’язків уявлення про неперервність еволюції 

і розвитку правової системи України в умовах дискретного розвитку української 

державності; на цій основі виокремлено три етапи генезису правової системи  –

 початковий (примітивний), проміжний і сучасний, у  межах яких правова система 

еволюціонує, відповідно, у конкретно-історичних формах архаїчної, звичаєво-

правової і сучасної інтегрованої національної правової системи, та встановлено, що 

зв'язок між етапами є інформаційним; 

 – підходи до розуміння специфіки системно-інформаційного дослідження 

генезису правової системи України, яка полягає у відображенні цього процесу в 

логіці понять, але крізь призму ментально-історичної його характеристики, що 

дозволяє перейти на якісно новий рівень аналізу механізму спадкоємного закріплення 

і передачі соціально значущої інформації, важливої для формування й розвитку 

сучасної правової системи України на основі ідеї укоріненості цього процесу в 

соціокультурному просторі; 

 – уявлення про чинники, які сприяли виникненню та розвиткові загальних і 

особливих рис генезису правової системи України в контексті світової історії 

правового розвитку: для загальних рис таким чинником є закономірність 

відповідності правових явищ і процесів фактичним суспільним відносинам, а для 

особливих – положення про правову ментальність і правову свідомість як найбільш 

стійкі компоненти національної правової системи;  

 – поняття правового стилю як критерію типології правових систем, котрий 

слід розуміти як систему органічно поєднаних історичних, соціокультурних, 

духовно - психологічних і формально-юридичних чинників, що безпосередньо 

впливають на формування загальних і особливих рис національних правових систем, 

породжують системне уявлення про стабільність і закономірність прояву цих рис в 

умовах їх (правових систем) трансформацій та є суттю вираження правової традиції; 
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 – наукові уявлення, що сучасна теоретична модель правової системи має 

органічно синтезувати найкраще із широко представлених на практиці доктрин 

національного монізму, міжнародного монізму, євромонізму, комплексно 

зорієнтованих на високу правосвідомість, раціональність, чіткість позитивного 

закону, а також гнучкість і конкретність судового прецеденту. В основі зазначеної 

моделі має лежати ідея не прискореного формування національної правової системи 

як фактора регулювання правових процесів, засобу забезпечення демократизації 

суспільства в умовах незалежності України (це ідеологічна сторона аналізу), а її 

трансформації в напрямку досягнення максимальної ефективності, котра має 

визначатися на основі  соціально-антропологічних критеріїв;  

отримали подальший розвиток положення щодо:  

 – характеристики цілісності правової системи, в основу якої покладені ознаки, 

властивості та особливості функціонування й розвитку соціальних систем 

антропосоціокультурного типу, що дало підставу для авторської інтерпретації 

правової системи як реально зафіксованої в часі, багаторівневої, субстанційної, 

функціонально-генетичної правової цілісності, що виявляє себе в циклічно-

динамічних процесах неперервного розвитку й функціонування, має властивості, 

ознаки й особливості складних систем антропосоціокультурного типу, заснована на 

доктринальному консенсусі соціального й організаційного рівнів, діалектика яких 

демонструє глибинну внутрішню суперечність між природно-правовим і державно-

правовим її началами; 

– сутнісної характеристики правової системи України на основі 

соціокультурних ознак, котрі визначають її як правову форму буття українського 

суспільства в етноментальній інтерпретації; як відображення загального рівня його 

правового розвитку від потестарних форм існування до цивілізаційних включно; як 

духовний вимір діяльності, що включає в себе важливі в житті людини мову, духовні 

цінності, ментальні символи культури; як специфічну систему норм, принципів (у 

загальносоціальному і юридичному аспектах) – істотного компонента культури , які 

виражають значущі для суспільства і держави форми взаємодії людей, набуваючи 

завдяки юридичному (позитивному) праву офіційного статусу і 
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загальнообов’язковості; як сума суспільних досягнень у правовому розвиткові, 

вираженого в принципах загальносоціального і юридичного права; як цілісну 

багаторівневу і багатофункціональну інформаційну систему, здатну до саморозвитку 

 та самоорганізації; як різновид соціально-правової пам’яті; 

 – актуальності дослідження зв’язків правової системи України з іншими 

правовими системами в рамках юридичної доктрини об’єктивного розвитку 

національних правових систем, що, з одного боку, забезпечує адекватне осмислення 

унікальності її існування й розвитку в системі міжнародних правових зв’язків, а з 

другого – дозволяє робити висновок щодо відсутності об’єктивних підстав для 

,,претензій” будь-якої з правових систем на роль універсального регулятора 

суспільних відносин у межах світового соціального простору; 

 – ідеї зародження правової системи в рамках соціального регулювання 

первіснообщинного ладу і про відсутність історико-теоретичних підстав для 

абсолютизації положення про зародження та еволюцію правової системи 

конкретного суспільства у зв’язку з конкретною національною державою; 

 – поглибленого розроблення поняття ,,трансформація правової системи” в 

діалектичному зв’язку з поняттям ,,системна трансформація суспільства”, що 

забезпечує, з одного боку, змістовий аналіз співвідношення нормативно -

 інституційних перетворень (трансформація соціоетнічних процесів, структур, 

інституцій, зафіксованих у термінах правових норм) і макросоціальних змін (у зв’язку 

з процесами глобалізації та інтеграції права), а з другого – сприяє інтегральній 

характеристиці правових трансформацій у сучасному світі; 

 – методологічної ролі локальних і загальних правових традицій у формуванні 

правового стилю як критерію типології правової системи, що виражається в їхній 

здатності підтримувати плюралізм неповторних рис правового розвитку, інтегрувати 

як звичаєві зразки ставлення до цінностей у праві, так і набуті в процесі утвердження 

закономірної тенденції зростання самоцінності кожної людини, чітко демонструвати 

готовність суспільства до прийняття колективістської чи індивідуалістичної моделі 

правового порядку; 
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– зміщення акцентів у розумінні панівної ролі юридично-технічних та 

ідеологічних критеріїв у вирішенні проблеми типологійної ідентифікації сучасної 

правової системи  України  на  користь  складного  юридичного  критерію ,, правовий 

стиль”,  який  дозволяє  вирішувати  проблему з  урахуванням  духовно -  культурних 

детермінант права та сприяє активізації наукових досліджень у розробленні нових 

об’єктивних критеріїв із наступною їх класифікацією на основні та уточнювальні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні 

положення, висновки, пропозиції і рекомендації сприятимуть удосконаленню 

теоретико-методологічних засад наукового пізнання, подальшому розробленню 

концепції реформування правової системи України, та можуть використовуватися: 

 – в науково-дослідній роботі – для активізації наукових студій 

закономірностей становлення і розвитку правової системи України, експлікації 

категорій і понять ,,правова система”, ,,національна правова система”, ,,національна 

юридична система”, ,,правова система України”, ,,генезис правової системи України” 

тощо; визначення перспективних напрямів у розв’язанні проблем, пов’язаних із 

розробленням адекватної потребам українського суспільства теоретичної моделі 

правової системи України та наукової концепції державної політики, її реформування 

й розвитку; 

 – у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників та 

навчальних посібників з історії держави і права, порівняльного правознавства, 

загальної теорії держави і права, а також у викладанні навчальних дисциплін ,,Історія 

держави і права України”, ,,Теорія держави і права”, ,, Актуальні проблеми теорії 

держави і права ”, ,,Сучасні правові системи світу” тощо; 

 – у правотворчій роботі – як методологічний орієнтир у дотриманні правила 

досягнення смислової однозначності понять, юридичного стилю мислення, що є 

обов’язковою умовою правотворчої діяльності.  

Ідеї і відображені в дисертації наукові результати були запропоновані для 

упровадження в практику. Частину з них упроваджено окремими вишами України та 

Управлінням юридичного забезпечення МВС України, що підтверджується актами 

впровадження (№ 138  від 4.03.2008; № 110 від 21.04.2008; № 12/6–1030 від 7.05.2008; 



 19 

№ 62, від 24.10.2011; № 135-м, від 18.09.2012; № 192-Л, від 24.09.2012); частину 

прийнято до уваги Комітетом Верховної Ради України з питань промислової і 

регуляторної політики та підприємництва з метою подальшого удосконалення 

законодавчого процесу та Конституції України і Урядовим уповноваженим у справах 

Європейського суду з прав людини, що підтверджується, відповідно, офіційними 

листами № 78/09  від 17.03.2009 та № 12.3-6725/19017-М від 05.10.2012. 

Підтвердженням упровадження в навчальний процес наукових розроблень 

здобувачки є рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальний 

посібник та підручник для вишів з історії держави і права України, написані у 

співавторстві (листи № 2/292 від 6 березня 2000 р.; № 1/11- 4248 від 23 грудня 

2002 р.); навчальний посібник з історії вчень про державу і право (лист № 14/18-2585 

від 27 квітня 2001 р.),  написаний у співавторстві і перевиданий у 2004 та 2007 рр.  

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації положення, які 

відображають новизну дослідження, авторка розробила особисто. Для аргументації 

окремих наукових положень використано праці інших учених, на які обов’язково є 

посилання. Наукові ідеї та розроблення, що належать співавторам опублікованих 

праць, у дисертації не використовувалися.  

Внесок авторки в роботах, виконаних у співавторстві, становить не менше 

половини їхнього обсягу і полягає, зокрема, в конкретизації шляхів вирішення 

проблеми з удосконалення механізму правового регулювання та посилення вимог до 

забезпечення законодавчої практики науково вивіреним понятійним інструментарієм 

у контексті сучасного реформування правової системи України; в розкритті 

діалектики історичного і логічного в системному пізнанні генезису правової системи 

України; в реалізації ідеї застосування системно-інформаційного підходу у вирішенні 

питання вдосконалення правової системи з урахуванням проблеми існування 

неформального права в системі економічних відносин в Україні; розкритті сутності 

ідеї і принципу правозаконності в теорії і практиці правоохоронної діяльності; в 

розробленні методологічного аспекту проблеми ідентичності національних правових 

систем в умовах глобалізації; в конкретизації ідеї правової традиції як методу, що 

відіграє важливу роль у формуванні раціональних понять, які відображають зв’язки і 
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відношення правових явищ у соціокультурному контексті; в узагальненні 

навчального матеріалу в підручниках і навчальних посібниках із питань розвитку 

ранніх і феодальної форм державності та права на теренах України, джерел, основних 

рис права і судочинства Київської Русі, розвитку державно-правової думки в Україні. 

Апробація результатів дисертації.  Робота виконана на кафедрі теорії та історії 

держави і права Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини ,,Україна”. Основні її результати та висновки 

обговорювалися і здобули позитивну оцінку на міжкафедральному семінарі за 

участю кафедр теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного 

 та фінансового права, цивільного, господарського та кримінального права Інституту 

права та суспільних відносин Університету «Україна». 

Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені на таких міжнародних і 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: ,,Українська 

національна ідея: реалії та перспективи розвитку” (Львів, 2002); ,,АВІА-2003”: 

,,Повітряне та космічне право” (Київ, 2003); ,,Динаміка наукових досліджень – 2005” 

(Дніпропетровськ, 2005); ,,Сучасні наукові дослідження – 2006” (Дніпропетровськ, 

2006); ,,Науковий потенціал світу – 2006 ” ( Дніпропетровськ, 2006); ,,Актуальні 

питання реформування правової системи України”(Луцьк, 2007) ,,Проблеми 

становлення і розвитку конституційної держави в Україні” (Хмельницький, 2008); 

,,Актуальні питання реформування правової системи України”(Луцьк, 2008); 

,,Тенденції української економіки: виклики кризи і глобалізації” (Київ, 2010); 

,,Актуальні питання реформування правової системи України” (Луцьк, 2010); 

,,Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та 

перспективи розвитку (Київ, 2011); ,,Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей в інтегрованому освітньому середовищі” (Київ, 2011); ,,Охорона права 

власності: проблеми та напрямки їх вирішення” (Київ-Херсон-Тернопіль, 2012), 

,,Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний 

аспекти” (Київ, 2012); ,,Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 

інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права 
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інвалідів” (Київ, 2012); ,, Питання удосконалення  методології сучасної 

юриспруденції” (Одеса, 2012). 

Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертації викладено 

в 57 публікаціях. Із них – 3 індивідуальних монографії, 1 колективна монографія, 23 

статті в наукових фахових  виданнях України, 9 статей в інших наукових виданнях, 

16 матеріалів тез конференцій, 1 підручник і 4 навчальних посібника.  

 



 22 

РОЗДІЛ 1  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ЮРИДИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

 

 

1.1. Основні концептуальні напрями теоретико-правового 

дослідження генезису правової системи України 

 

 

Теоретико-методологічний аналіз генезису правової системи України 

передбачає обов’язковий огляд сучасної історіографічної ситуації, що склалась у 

дослідженні проблематики правової системи України в цілому. Істотно, що ця 

ситуація, її характеристики і риси багато в чому обумовлені тим, що протягом 

тривалого часу будь-які питання пов’язані з теорією й історією української правової 

системи або перебували в залежності від ідеологічної кон’юнктури, або відігравали 

підлеглу, допоміжну, чи другорядну роль у теоретико-правових, або історико-

правових дослідженнях становлення та розвитку правових систем.  

Так, перші наукові спроби дослідити природу і виокремити критерії 

класифікації національних правових систем сягають кінця ХІХ –  поч. ХХ ст. і 

традиційно пов’язуються з ім’ям французького компаративіста Е. Глассона. 

Науковець поділив сучасні йому правові системи на три групи. До першої – відніс 

країни, котрі зазнали найбільшого впливу римського права (Італія, Румунія, 

Португалія, Греція); до другої – країни, на які римський вплив був незначним. Їхнє 

право засновувалося переважно на звичаях і варварському праві (Англія, 

Скандинавські країни, Росія); до третьої – увійшли країни, в праві яких інтегрувалися 

однаковою мірою риси римського і германського права (Франція, Німеччина, 

Швейцарія) [2, с. 36].  

Правова система України не потрапила у поле зору дослідника. Із-за статусу 

колоніальної території Україна не вписувалась у єдино пануючу на той час 

теоретичну концепцію нації - держави (з яскраво вираженим імперським змістом) в 
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рамках якої розроблялись проблеми національної державності, природи 

національних правових систем, але, головне, обґрунтовувалась ідеологія 

недержавних народів, до яких ,,офіційною” наукою було зараховано й український 

народ. 

Питання дослідження правової системи України не ставилось на порядок 

денний також і в рамках історіографічного осмислення проблематики правової 

системи, властивого юридичній науці радянської доби. Його щонайменше 

домислювали у загальному контексті правової системи СРСР – центральної, 

провідної ланки у соціалістичній правовій сім’ї. 

Для сучасної української історіографії показовими є підвищений інтерес до 

теоретико-методологічних проблем історії й теорії правової системи України, пошук 

альтернативних концепцій в інтерпретації минулого, відмова від наперед заданих 

ідеологічних схем і одновимірних трактувань ключових проблем, від  вирішення 

яких прямо залежить рівень істинності юридичних знань.  

За останні два десятиліття незалежності накопичений досить об’ємний 

науковий матеріал, але і дотепер відсутня єдність у поглядах на поняття правової 

системи України і її складових, що суттєво впливає на пошук найбільш оптимальних 

методів і теоретичних моделей дослідження її генезису. Їх вибір має ґрунтуватись на 

результатах узагальненого аналізу оцінок і висновків щодо пріоритетів і 

концептуальних засад теоретико-методологічних досліджень цієї важливої теми. 

Усе вищесказане свідчить на користь узагальненого аналізу й систематизації 

існуючих публікацій з теорії та методології правової системи в рамках комплексного 

історіографічного дослідження, в якому правовій системі України має бути відведена 

належна увага. Істотно, що саме історіографічні праці традиційно завжди були 

генератором нових ідей та наукових орієнтирів щодо інноваційних досягнень в теорії 

та методології наукового пізнання. Отже, спроможні закласти міцний фундамент у 

розробку науково вивіреної концепції сучасної правової системи України, вільної від 

суб’єктивістських нашарувань і багаторічних фальсифікацій.  

Наразі, слід підкреслити актуальність проблеми комплексного 

історіографічного дослідження, яке б не тільки підсумувало досягнуте в теорії й 
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методології правової системи України в цілому та проблеми її генезису зокрема, а й 

визначило наукову стратегію пізнання у цій сфері і,  головне,  запропонувало  шляхи 

застосування теоретико-методологічних розробок в практиці наукових досліджень. 

У цьому зв’язку, аналіз сучасного стану дослідження  генезису  правової 

 системи України здійснено з метою: а) визначення існуючих тенденцій в теорії й 

методології правової системи; б) уточнення умов верифікації поняття правової 

системи, яке б змістовно могло відображати динаміку становлення, виникнення і 

розвитку правової системи України, а сам тип дослідження набув параметрів 

системного, цілісного аналізу цієї динаміки; в) виокремлення кола питань, які 

вимагають уточнення і тих, які не мають перспективи бути вирішеними в рамках 

традиційно вживаних методів пізнання, отже вимагають інших методологічних 

підходів, запропонованих сучасною наукою; г) визначення комплексу наукових 

проблем, які вимагають подальшого дослідження.  

Враховуючи існування великого масиву публікацій, які так чи інакше мають 

відношення до теми нашої дисертації, необхідно підкреслити, що в роботі здійснено 

аналіз тієї частини літератури, яка найбільшою мірою містить у собі інноваційні 

підходи, наукові висновки та оцінки, на основі яких можна дати репрезентативну 

характеристику стану розробки обраної теми дослідження, виокремити провідні 

тенденції та особливості вивчення важливих її аспектів. Мова йде про джерела, які з 

мінімальною долею оціночних суджень вирізняються глибокими теоретико-

методологічними узагальненнями, спрямованістю на цілісне зображення правової 

системи. 

Для аналізу літератури обрано проблемно-хронологічний метод, який 

традиційно використовується в історіографії за умов існування різних суджень щодо 

ключових проблем наукового пізнання та відсутності більш-менш визначених 

напрямків їх історіографічного дослідження. Суть цього методу полягає у виділенні 

проблемних історіографічних блоків та зосередженні уваги на розгляді тих чи інших 

концепцій в динаміці.  

Література, що підлягає аналізу, для зручності структурована у чотири блоки і в 

такому порядку який, на наш погляд, дає можливість сформулювати комплексне 



 25 

уявлення про наукові досягнення в дослідженні презентованої в дисертації теми, 

визначити авторську позицію щодо розв’язання окремих актуальних проблем. 

Перший блок містить узагальнюючі праці системного характеру, які 

дозволяють впритул наблизитися до теми розуміння й усвідомлення ідеології та 

доктринальних засад українського досвіду державо і правоутворення; другий –

 включає найбільш представницьку у кількісному відношенні літературу 

безпосередньо присвячену ключовим проблемам теорії правової системи, містить 

різні теоретико-пізнавальні концепції, висвітлює неоднакове розуміння сутності 

дискусії щодо категоріального статусу поняття правової системи, змісту і ознак 

правової системи України тощо; третій – синтезує ряд наукових досліджень, що 

стосуються найбільш загальних історико-правових і історико-теоретичних проблем 

розвитку правової системи України; у четвертому блоці зосереджені праці з 

методології правової системи і системних досліджень. Останні включають роботи, 

які демонструють визначальні тенденції в методології сучасної науки.  

Загальну стратегію теоретичних і методологічних досліджень проблематики 

сучасної правової системи України у контексті нової загальнонаукової парадигми 

постмодерністської раціональності було визначено на початку незалежності України 

на наукових конференціях з теорії, практики і методології правової системи, 

ініційованих НАН України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України (жовтень 1993 р.) [3] та Академією правових наук України (жовтень, 

1996 р.) [4 –5]. Стратегія полягає у відновленні багато в чому втраченої традиції 

історико-теоретичного аналізу правової дійсності з метою виявлення та збереження 

стійких структур правового порядку, вироблених українським народом в процесі 

його історичного розвитку, і які, особливо підкреслювалось, мають лягти в основу 

теоретичних досліджень та враховуватися у комплексному реформуванні правової 

системи. 

Зокрема, наголошувалось на актуальності дослідження проблеми генезису, 

витоків національної правової системи України з метою збереження „національно-

історичних цінностей народу” в процесі її формування; вивчення правової спадщини 

крізь призму специфіки правової традиції у правовій культурі України, а у пізнанні 
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права, як ядра правової системи, враховувати поряд з його гуманізацією і 

соціалізацією також  етнізацію  [4, с. 10 – 14, 23 – 27, 35 – 37; 5, с.151]. Особливе 

значення відводилось модернізації методології наукових досліджень та поглибленню 

і розширенню методологічної проблематики у зв’язку із системною трансформацією 

вітчизняної юридичної науки в напрямку демократизації, гуманізації та 

самовизначення як національної. 

Численні конференції, семінари, круглі столи наступних та останніх років 

підтвердили правильність обраного стратегічного шляху розвитку наукових 

досліджень проблем теорії та методології правової системи України [6 – 15]. 

Постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

(від 24 вересня 2010 р. № 14-10) проблеми становлення та розвитку національної 

правової системи України віднесено до пріоритетних напрямів розвитку української 

правової науки на 2011 – 2015 рр. 

Вагоме значення для поглибленого дослідження теоретико-методологічної 

проблематики правової системи України у контексті загальної теорії правової 

системи мають праці як українських вчених ( В. Демічева, В. Журавський, А. Заєць, 

О. Зайчук, А. Козловський, М. Козюбра, А. Колодій,  В. Копєйчиков, Л. Луць, 

С. Максимов, З. Мельник, О. Мурашин, П.Недбайло, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, 

Н.Пархоменко, О.Петришин, Л. Петрова, П. Рабінович, В. Селіванов, О.Скакун, 

В. Тацій, О. Тихомиров, М.Хаустова, М. Цвік, О. Шевчук, Ю. Шемшученко, 

Т. Шкляр та ін.), так і зарубіжних (С.Алексєєв, М. Анкель, Ф. Ауман, В. Бабаєв, 

З. Байніязова, М. Байтін, В. Батлер, О. Братко, М.Ван де Кершов, А. Васильєв, 

О. Венгеров, Ю. Ветютнєв, І. Вінюкова, М. Глендон, М. Гордон, Р. Давід, Л. Дамрош, 

О. Дашін, К. Жоффре-Спінозі, В. Казімірчук, Ж. Карбоньє, В. Карташов, Д. Керімов, 

Р. Круз, В. Кудрявцев, Х. Кьотц, В. Лазарєв, В. Лапаєва,О. Лейст, Т. Логінова, 

Є. Лукашева, Р. Лукіч, Н. Луман, О. Малько, Г. Мальцев, С. Маркова-Мурашова, 

М. Матузов, М. Марченко, В. Надєжін, Н. Неновські, В.Нерсесянц,  Кр.Осакве, 

Ф. Ост, В. Перунова, В. Перевалов, І. Пєтєліна, С. Полєніна, А. Поляков, В. Реутов, 

А. Саідов, С. Сєрєброва, В. Синюков, В. Сирих, В. Сорокін, Дж. Тернер, 
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Ю. Тихомиров, Ю. Тихонравов, Л. Тіунова, А. Уотсон, Л. Фрідмен, В. Харпвуд, 

К. Цвайгерт, А. Черненко, А. Чолахян, В. Шіянов, Л. Явіч та ін.). 

Серед теоретичного доробку  провідних  українських  вчених  вагоме  значення 

для нашого дослідження мають праці комплексного характеру, які дають цілісне 

уявлення про домінуючі у вітчизняній юридичній науці концептуальні засади 

наукового пізнання правової системи України, формують знання про правову 

систему як особливий феномен соціальної реальності з притаманними їй 

особливостями, ознаками і функціями автономного системного утворення. У їх 

числі – колективні монографії, академічні видання з основ теорії правової системи, з 

питань розвитку сучасної правової системи України у співставленні з іншими 

правовими системами [1; 16 – 18]. Без перебільшення можна сказати, що це унікальні 

праці, які ідейно зорієнтовані на використання правової спадщини українського 

народу, урахування специфіки його правової традиції, правової культури і правової 

ментальності тощо.  

Велику роль у розумінні та усвідомленні ідеології та доктринальних засад 

українського досвіду державо -і правотворення зіграли багатотомні академічні 

видання: шеститомна ,, Юридична енциклопедія ”, яка стала першим в Україні 

систематизованим зведеним знанням про державу і право [19], ,,Сучасна правова 

енциклопедія”, створена зусиллями провідних українських науковців у сфері держави 

і права [20], десятитомна ,,Антологія української юридичної думки”( 2002-2005 рр.), 

яка засвідчила про існування багатої правової спадщини українського народу з часу 

появи перших джерел політичної і правової думки, зачатків еволюції правової 

свідомості та рівень її теоретичного осмислення [21 – 23]. Особливо необхідно 

виділити, унікальне видання ,,Мала енциклопедія етнодержавознавства” (1996 р), яке 

відкрило новий напрям в історіографії права та правової системи України з 

гуманістичних позицій культурної традиції, інтеграції політично роз’єднаних і раніше 

протиставлюваних періодів розвитку національного права та підтвердило, що 

Україна є спадкоємницею гуманітарно-правової спадщини, яка протягом віків 

створювалась на її теренах. У цій унікальній узагальнюючій науковій праці 

предметно аналізуються формоутворення української культури – історія політико-
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правової думки, політична культура, право, мораль та цінності на основі яких 

визначаються історично зумовлені родові особливості національної правової системи 

України [ 24 ]. 

Висновки і узагальнення вище названих фундаментальних праць складають 

теоретичну і методологічну основу для пізнання становлення і формування інституту 

права на теренах України, його трансформацію та набуття системності у процесі 

урегулювання суспільних відносин, а відтак виникнення якісно нового способу 

удосконалення процесу урегулювання, вираженого у феномені правової системи.  

На окрему увагу заслуговує п’ятитомне академічне видання ,,Правова система 

України: історія, стан, та перспективи” (2008 р.), у якому вперше в історіографії 

правової системи України узагальнено наукові здобутки українських вчених у 

вивченні проблем теорії, історії, методології, сучасного стану та перспектив розвитку 

правової системи України; вітчизняний досвід побудови національної правової 

системи, всіх її галузей; сучасний стан і перспективи законодавства, практика його 

реалізації.  

Для нашого дисертаційного дослідження особливу вагу мають матеріали 

уміщені у першому і другому томах цієї фундаментальної праці, які розкривають 

сучасний стан методології правової системи, висвітлюють історію формування та 

розвитку національного права від часів Київської Русі і до сучасності, розглядають 

теоретичні проблеми розвитку національної правової системи України, визначають її 

місце серед сімей правових систем світу, висвітлюють проблеми конституційних 

засад правової системи України та шляхи її удосконалення [25 – 26]. Аналіз і 

поглиблене розроблення основних положень цієї унікальної праці здійснено 

провідними вченими України (М. Козюбра, Н. Оніщенко, П. Рабінович, 

О. Петришин, В. Тацій та ін.) на сторінках часопису ,,Право України”, один із 

випусків якого присвячено актуальним питанням розвитку правової системи України, 

викладених у кожному із п’яти томів [ 27 ]. 

Ретельний аналіз літератури з проблематики правової системи міститься в 

низці новітніх дисертаційних досліджень О. Бірюкова, О. Васянович, 

К. Вовраженцевої, С. Гусарєва, О. Гусарєвої, В. Демічевої, М. Кагадія, А. Колодія, 
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Я. Ленгер, Л. Луць, С. Максимова, О. Мурашина, Н. Оніщенко, Ю. Оборотова, 

О. Тихомирова, М. Хаустової, О. Шевчука, Т. Шкляр та ін. [28 – 45]. Їх висновки 

щодо напрямів і тенденцій в науковому пізнанні актуальних проблем правової 

системи складають основу історіографічних узагальнень, які є фундаментом для 

попередніх висновків про рівень досягнутого в теорії і методології генезису правової 

системи України.  

Усі вище названі праці заклали міцний науковий фундамент у дослідження 

генезису правової системи України. Вони дають уявлення про історіографічні 

напрацювання, домінуючі напрями в теорії й методології правової системи, містять 

концептуальні узагальнення правогенезу і праворузуміння, результати якого в 

методологічно - пізнавальному плані є важливими для аналізу процесу складання 

теоретичних передумов до виникнення правової системи, її формування та 

перспектив розвитку.  

Серед вагомого теоретичного доробку вчених на особливу увагу заслуговують 

праці фундаторів і розробників теорії правової системи. Саме вони, в рамках теорії і 

методології великих систем, визначили на перспективу стратегію теоретико-

методологічних досліджень сучасної правової системи. У числі радянських видань –

 це праці С. Алексєєва, С. Боботова, А. Васильєва, О. Венгерова, М. Вітрук, 

В. Казимирчука, М. Козюбри, В. Кудрявцева, Є. Лукашевої, М. Матузова, 

М. Рассолова, Л. Тіунової та ін. Вони містять постановочні питання теорії правової 

системи в рамках проблеми державно-правових форм соціалістичного управління і 

перш за все ролі держави і права в організації і регулюванні суспільних відносин та, 

зокрема, зовнішнього впливу держави, як вагомого управлінського фактора на 

розвиток як суспільства, так і власне правової системи; соціально-філософських 

передумов виникнення і юридичного закріплення прав, свобод, обов’язків людини і 

громадянина в державно-організованому суспільстві, забезпечення їх реалізації в 

рамках правової системи соціалізму [ 46 – 57 ].  

Серед західних видань слід відмітити праці німецького юриста і соціолога 

Н.Лумана, французького правознавця і соціолога Ж. Карбоньє, канадського –

 П. Глена, німецького – Г. Кравітца та бельгійських – Ван де Кершова і Ф. Оста 
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теоретиків права та ін., французьких – (Е. Глассон, Р. Давід, К. Жоффре-Спінозі та 

ін.), німецьких – (К. Цвайгерт, Х. Кьотц та ін.) та американських – (М. Глендон, 

М. Гордон, Кр. Осакве, Л. Фрідмен, Р. Шлезінгер та ін..) компаративістів і 

американських правознавців (Ф. Ауман, А. Уотсон, Дж. Хурст) та ін. Проблематику 

правової системи суспільства ці науковці розробляли переважно в рамках 

компаративістських досліджень на основі концепції нації - держави (Е. Глассон, 

Р. Давід, К. Жоффре-Спінозі та ін.) [58 – 59] та в теоретичних рамках соціології права 

і теорії аутопойезису інформаційних соціальних і соціально-правових систем, 

розвиток яких, згідно відомих науці концептів, залежить не так від впливу 

управлінського фактору (що є частиною оточуючого середовища), як 

підпорядковується логіці внутрішньосистемних змін, заснованих на комунікації. 

Так, зокрема, на початку 90-х років ХХ ст. завдяки працям Н. Лумана [60 – 61 та ін.] в 

наукових колах Німеччини навіть заговорили про тотальне поширення 

,,аутопойетичної орієнтації” в соціальному і гуманітарному знанні. 

Звернемося до аналізу основних положень теорії правової системи, які 

містяться в працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та спробуємо 

встановити істотну відмінність у поглядах фундаторів теорії на правову систему як 

феномен правової дійсності.  

Так, В. Кудрявцев, А. Васильєв і В. Казімірчук, виходячи із основоположного в 

загальній теорії систем принципу системності і уявлень про генезис поняття ,,правова 

система”, визначили три блоки зв’язків (генетичних, структурних, функціональних) 

дослідження яких передбачало комплексне вивчення структури, функцій, 

організаційних, регулятивних можливостей правової системи, її ролі у розвитку 

правового прогресу, досягненні оптимальної єдності, стабільності та динамізму в 

суспільному житті з урахуванням таких її рис як системність, цілеспрямованість, 

комунікативність, зв'язок з діяльністю правових установ, людей, соціальними 

протиріччями, ефективність [54, с.37–65]. 

Формування стратегії наукового пізнання правової системи здійснювалось у 

зв’язку із теоріями соціального управління, соціалістичного державного управління, 

управління й інформації. Вагома методологічна роль відводилась поняттю 
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управління в сфері права, яке виражало функцію соціального управління у контексті 

правового впливу на суспільні відносини і змістовно включало в себе специфічні 

його елементи: правове регулювання, правотворчість, правові відносини, 

правосвідомість, правопорядок, законність, правову культуру тощо.  

Питання системної спрямованості наукового дослідження і практичного 

пізнання правової системи найактивніше вирішувалось у контексті актуальної на той 

час проблеми створення єдиної комплексної науки державно-правового управління, 

яка б мала інтегрувати в собі два взаємопов’язаних управлінських компоненти –

 державний і правовий. Державний співвідносили з усією сукупність проблем 

управління, що здійснюється державою, усіма її органами, а правовий – з усіма 

галузями радянського права.  

У цьому зв’язку , за оцінкою науковців, зокрема М. Вітрука, М. Рассолова, 

поряд з інтегрованим поняттям правової системи соціалізму, яке переважно 

вживалося у соціально-філософському контексті, з’явилося поняття державно-

правової системи, яке відображало ідею органічного зв’язку держави і права в системі 

соціального управління, підпорядкованого загальним законам і принципам державно-

правового регулювання [62, с.10 – 16; 63 ]. 

Згодом в теоретичному правознавстві поняття ,,державно-правова система” 

трансформувалось у більш вживане у сучасній літературі поняття ,,юридична 

система”. Останнє фактично почало ототожнюватися із поняттям ,,правова система” і 

розглядатись як таке, що відображає увесь комплекс юридичних явищ, котрі 

зустрічаються у суспільному житті [53, c.20], як сукупність юридичних засобів 

[64, с.231 – 232], як сукупність усіх правових явищ і механізм забезпечення 

законності і правопорядку [65, с.259; 66, с.118] тощо.  

Проте в літературі склалась і інша думка щодо нетотожності понять ,,правова 

система” і ,,юридична система”. Так, російський науковець О. Федорченко 

наголошує, що згідно уявлень окремих теоретиків, котрі переважно аналізують 

проблематику правової системи через зріз потреб юридичної практики, правова 

система перебуває під впливом певного управлінського фактору, як частини 

оточуючого її середовища. Цим фактором виступає супутниця правової системи 
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юридична система, котра перебуває з нею у взаємозв’язку, але функціонує 

автономно. В рамках юридичної системи здійснюється правотворча, правоохоронна і 

правореалізаційна діяльність. А її  виникнення є, власне, реакцією організаційно-

регулятивного  механізму  держави  на  відхилення  у  поведінці  суб’єктів  правових 

відносин та на потребу у відновленні правопорядку примусовими засобами. [67, с.4].  

Слід підкреслити, що ідея нетотожності понять правової системи і юридичної 

системи є важливою, оскільки підкреслює факт автономного існування цих правових 

феноменів відносно середовища. Проте аналіз існуючих пояснень логіки реальних 

зв’язків між правовою і юридичною системами свідчить протилежне. Так, зокрема, 

співвіднесення юридичної системи із певним управлінським (керівним ) фактором 

передбачає виконання нею регулятивної і охоронної функцій. У той час, як згідно з 

висновками окремих науковців, охоронна, і регулятивна функції, є основними 

функціями саме правової системи [68, c.54]. У цьому зв’язку, виникає певний 

парадокс у аналізі і розумінні у взаємозв’язку юридичної і правової систем, що 

логічно породжує низку теоретичних проблем, серед яких слід відзначити проблему 

критерію і меж автономії правової і юридичної систем; проблему функціональної 

спроможності власне правової системи у забезпеченні усталеного розвитку 

суспільства в умовах кризових і перехідних станів; проблему захисту прав і свобод 

людини, громадянина, особистості від свавілля і, у першу чергу, з боку держави; 

проблему генезису правової системи як конкретно історичної правової цілісності з 

точки зору системності самого процесу її становлення, виникнення і розвитку, 

особливо у взаємозв’язку із конкретною національною державою тощо. 

У зв’язку із вище наведеним доводиться констатувати відсутність в літературі: 

по-перше, чіткої концептуалізації поняття правової системи як первинної 

теоретичної форми, здатної забезпечити системне розуміння чи то правової системи, 

чи то юридичної системи як об’єктів пізнання;  

по-друге, схеми зв’язку між поняттями правової системи і юридичної системи, 

яка б дозволила висувати гіпотези про їх природу і характер взаємозв’язку, оскільки 

кожне поняття несе певне смислове навантаження і змістовно співвідноситься із 

предметною сферою застосування;  
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по-третє, про відсутність узгодженої позиції щодо цілісності правової системи 

як об’єкта дослідження, а це, безумовно, спричинює ситуацію псевдодихотомічного 

поділу об’єму поняття правової системи як об’єкта пізнання на власне правову 

систему і юридичну систему. Про псевдодихотомію свідчить те, що жодне з обох 

понять (,,правова система” і ,,юридична система”) не можуть бути визначені як 

протилежні за змістом, або кваліфіковані як позитивне, чи негативне, як і не може 

бути замінено одне із них як позитивне, іншим – негативним. Інакше кажучи, згідно 

правил дихотомічного поділу, якщо ми визнаємо правову систему власне правовою, 

то юридична система має кваліфікуватись як не правова і навпаки. 

Сказане демонструє, на жаль, поширену в українській юридичній науці, 

зокрема, в теоретичному правознавстві, тенденцію оперувати термінами у широкому, 

чи вузькому розумінні, що свідчить про відсутність конкретної концептуальної 

основи відповідних понять, які при більш глибокому аналізі перетворюються в 

наукову фікцію. У цьому зв’язку слушно зауважує засновник теорії функціональних 

систем (до таких відноситься правова система) П. Анохін, що вживання термінів і 

понять ,,керівна /або управляюча система”, ,,об’єкт управління”, ,,управляєма 

система” є науково не коректним, більше того, такі терміни є ,,безплідними”, а їх 

вживання завдає шкоди розумінню самої системи як функціонуючої структури, 

оскільки змістовно і по суті вони зовсім не відображають істинні співвідношення 

характерні для регуляції як такої [ 69 ]. 

Отже, існує теоретична проблема цілісності правової системи як об’єкта 

наукового аналізу, яка вимагає нагального вирішення. Точніше, мова йде про 

проблему концептуалізації первинної теоретичної форми правової системи (поняття 

правової системи), пов’язаної із уявленнями про її цілісність, як об’єкта дослідження. 

Вбачається, що вирішення проблеми має лежати в площині активного використання 

положень і принципів загальної теорії цілісних систем які є суть вираженням ідеї, що 

цілісність фіксується тільки з урахуванням онтологічної єдності системи зв’язків 

функціонування і генезису, а системоутворюючий фактор цілісності виявляється у 

взаємодії системи і оточуючого середовища. 
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Вагомий внесок в історіографію проблеми розвитку, структури, 

функціонування, ознак, принципів, типології, класифікації юридичної системи 

України здійснено українськими науковцями С. Гусарєвим, А. Колодієм , Л. Луць, 

О. Мурашиним, Н. Оніщенко, П. Рабіновичем, О. Скакун, Ю. Шемшученком та ін., 

які основну увагу зосереджують на обґрунтуванні логічної, раціонально виваженої 

абстрактної моделі правової системи України [31; 35; 37; 39 – 40; 65 – 66; 70 – 72 ]. 

Істотно, що більшість науковців не аргументують вибір тих чи інших елементів, які 

вони включають до складу правової системи, проте однозначні у висновках, що 

правова система є складним, динамічним, багаторівневим державно-правовим 

утворенням, а поняття ,,правова система” (юридична система) є структурно-

інтегрованим засобом цілісного юридичного впливу на суспільні відносини.  

Однією із специфічних рис аналізу становлення, розвитку і функціонування 

правової системи, методів її пізнання в західній літературі є заданість координат 

такого аналізу основними положеннями теорії соціальних систем, в рамках якої 

розробляється концепт аутопойезису в праві [ 73– 74 ] (поняття аутопойезису – 

самовідтворення, самопородження – до наукового обігу було запроваджено 

чілійськими нейробіологами У. Матураною і Ф. Варелою для пояснення механізмів 

самопородження і самовідтворення функціональними системами власних структур і 

елементів з метою збереження власної ідентичності [ 75 ] ). В рамках теоретичних 

розробок, що співвідносяться з ідеєю аутопойезису в праві ми не виявили теоретичної 

конструкції, яка б створювала ситуацію дуалізму понять ,,правова система” і 

,,юридична система”. Тут, здебільшого, мова йде про юридичну систему, як одну із 

соціальних систем, наріжним каменем розвитку якої визначається комунікація. Так, 

зокрема, дослідниця творчості Н. Лумана, який багато уваги звертав проблемі 

комунікації, О. Посконіна відзначає, що в рамках теорії аутопойезису правова 

система розглядається як нормативно структурована, інституціоналізована система 

комунікацій і дій, які існують в реальному соціальному світі. [ 76 ]. Ідеї Н.Лумана 

знайшли розвиток і обґрунтування, в роботі М. Ван де Кершова і Ф. Оста, які 

встановили що, здатність правової системи до самоорганізації і самоконтролю за 
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власними внутрішньосистемними змінами власне слід пов’язувати з її 

автономією [ 77 ]. 

Ідею комунікативної властивості правової системи підтримують і українські 

науковці [78, с.61]. Проте слід відзначити, що свої дослідження вони проводять не в 

категоріях автопойезису, а в рамках традиційних для вітчизняної юридичної науки 

структурно-функціональних уявлень про правову систему як сукупність певних 

правових явищ, як єдність позитивного права та тісно взаємопов’язаних з ним 

юридично-значущих реалій – юридичної практики, правової ідеології тощо.  

Російський правознавець С. Алексєєв наголошує на здатності правової системи 

акумулювати цінності історично конкретної цивілізації, культури, нації, принципові 

особливості економічного, політичного, духовного розвитку, самобутність 

юридичних відносин у конкретній країні тощо [ 79, с.168 ]. 

Основні ідеї автопойезису знайшли відображення в соціолого-позитивістській 

комунікативній теорії права, що розробляється російськими науковцями 

А. Поляковим, І. Честновим та ін. [ 73 ; 80 –81 ]. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно звернути увагу на істотну відмінність у 

поглядах на правову систему радянських і західних науковців – фундаторів теорії 

правових систем. Вона полягає:  

 – по-перше, у різному розумінні механізму взаємодії правової системи з 

оточуючим середовищем та впливу останнього на її розвиток. Так, радянські 

науковці  розвиток правової системи пов’язують із визначальним впливом 

зовнішнього фактора яким є держава, західні – з логікою її внутрішньосистемних 

змін і комунікацією; 

 – по-друге, у різному розумінні шляхів і принципів застосування загальних 

понять теорії систем і системного підходу до аналізу правової системи. Так, 

дослідження радянських теоретиків засновуються на принципах та світоглядних 

засадах матеріалістичної діалектики та з ідеєю права як соціального явища, 

функціонування якого визначається його соціально-політичною, класовою природою 

[ 82 ]. Дослідження західних теоретиків засновуються на ідеї комунікативної природи 

права, як системи комунікацій, здатної до самоорганізації. Тут визначальною 
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виступає не ,,зовнішня” об’єктивістська точка зору на право, а ,,внутрішня” 

інтерсуб’єктивна, заснована на взаємодії суб’єктів в рамках правової системи, які 

здатні усвідомити, що вони реалізують належні їм права і обов’язки, виражені в 

соціально легітимованих правових текстах [ 74 ]; 

 – по-третє, в радянській юридичній науці проблема зв’язку суспільства і 

правової системи аналізується з класових позицій та засновується не розумінні 

природи суспільства як соціально-диференційованої системи у марксистсько-

ленінській інтерпретації, де державі відводиться домінуюча роль. Правова система, як 

підсистема суспільства, розглядається у онтологічному сенсі як своєрідна автономна 

,,субстанція”, котра підлягає управлінню з боку держави. Західні дослідники, зокрема 

Н. Луман, вважають, що клас у сучасному світі не можна вважатися первинною 

категорією в аналізі суспільної диференціації. Суспільство, перш за все, є 

функціонально-диференційованим утворенням. Отже, будь-яка підсистема (правова 

система у тому числі) є своєрідним контингентним відбором із варіативними 

можливостями, складається із комунікацій і бере участь у аутопойезисі глобальної 

системи (суспільства) [ 60 ].  

Необхідно підкреслити, що серед сучасних праць відомих українських вчених з 

проблематики правової системи України нам не вдалося знайти публікацій, які б 

присвячувались темі автопойезису. Зрозуміло, що важко апелювати до логіки 

автопойезису за умов, коли ,,левова” частка зусиль науковців спрямована на 

вирішення практичних завдань, проведення прикладних досліджень і конкретних 

розробок; коли стратегічні перспективи правознавства вбачаються переважно у 

розробці конкретної галузевої проблематики і різного роду нормативних актів, а 

актуалізація фундаментальних теоретичних проблем і методологічних підходів поки 

що залишається на рівні постановки проблеми.  

Водночас важко заперечити, що положення і висновки, які випливають із теорії 

аутопойезису мають бути опрацьовані та осмислені в контексті можливостей їх 

застосування в теорії правових систем. Вбачається, що знання властивостей 

аутопойетичних систем можна успішно використати в аналізі проблеми 

неперервного розвитку правової системи України в умовах дискретного розвитку 
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національної державності та у створенні теоретичної моделі правового порядку, яка б 

відображала об’єктивні процеси правового розвитку українського народу, адекватні 

індивідуалістичній моделі соціонормативної регуляції. 

Важливою проблемо, яка вимагає історіографічного вирішення є дискусійний 

характер поняття правової системи і правомірності його включення до 

категоріального апарату теорії держави і права, а особливо його  методологічної  ролі 

у дослідженні генезису правової системи України.  

Так, зокрема Л. Луць дійшла висновку, що в літературі становлення поняття 

правової системи зазвичай пов’язують із розв’язанням важливих у теоретичному 

правознавстві проблем: 1) методології наукових досліджень (забезпечення синтезу 

знань про правові явища, широкого застосування системного підходу у вивченні 

правової дійсності, розгляд генетичного аспекту правової системи тощо); 2) розвитку 

загальних уявлень про різні правові явища, поняттєвого апарату юридичної науки; 

3) вирішення суперечок щодо поняття права; 4) необхідним це поняття є і для 

типологізації національних правових систем світу [ 83, с.36 ].  

Російський науковець Г. Муромцев, узагальнивши існуючі погляди на 

гносеологічну і методологічну цінність категорії ,,правова система” для загальної 

теорії права, дійшов висновку, що поняття правової системи дає багатовимірне 

відображення правової дійсності на її ідеологічному, або доктринально-

філософському (праворозуміння, поняття і категорії права як багаторівневого 

системного утворення), нормативному (як сукупність чинних в суспільстві правових 

норм), інституційному (правотворчі і правозастосовчі юридичні установи), 

соціологічному (правовідносини, застосування права, юридична практика) і 

соціокультурному (як специфічна система норм, принципів права, що є істотним 

компонентом культури конкретного суспільства ) рівнях [ 84, с.281 ]. 

Виходячи із аналогічних позицій, С. Алексєєв пише: ,,у правовій дійсності 

виокремлюються такі взаємодіючі елементи, що мають конституїтивне значення, як 

1) власне об’єктивне (позитивне) право; 2) юридична практика; 3) правова ідеологія. 

Поняття, яке охоплює в єдності і взаємозв’язку ці елементи, демонструє загальну 
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конструкцію чинного права у тій чи іншій країні, є поняття правової 

системи” [ 85, c.47 ]. 

У сучасній юридичній літературі можна виокремити, принаймні, чотири 

концептуально визначених чітких напрямків, які склались в ході дискусій щодо 

розробки теорії правової системи і правомірності використання категорії ,,правова 

система ” в загальній теорії держави і права. Усі вони характеризуються чітким 

баченням наукознавчого статусу проблеми, а, отже, науково коректно і виважено 

використовують відповідний понятійний апарат і застосовують конкретно – наукову 

методологію. В основі обґрунтування кожного із напрямків лежить поняття ,,право” 

(предметоутворююча категорія правової науки), як ядро правової системи і її 

нормативна основа.  

Представники так званого широкого розуміння правової системи ( С. Алексеев, 

А. Васильєв, В. Казимірчук, Д. Керімов, В. Кудрявцев, Л. Луць, Н. Оніщенко, 

П. Рабінович, О. Скакун та ін.) за основу аналізу беруть право у юридичному 

значенні, а правову систему розглядається як широку категорію, що покликана 

охопити увесь комплекс правових явищ: норми права, створені державою, 

правосвідомість, правовідносини, юридичні установи, юридичну техніку, юридичну 

практику, правову діяльність. Інколи сюди включають нормативні і ненормативні 

акти, права і обов’язки, правопорядок, стан законності та його деформації 

тощо [49 – 50; 54; 65, с.258; 85, с.278; 86 ]. 

Представники генетичного напрямку (Н. Варламова,  В.Лапаєва,  В.Нерсесянц, 

В. Четвернін, та ін.) виходять із суттєвого розмежування понять права і закону 

(лібертарно-юридична теорія права і держави, фундатором якої є В. Нерсесянц 

[87, с. 330 – 336, 344 – 350; 88 – 89 ]). Право частково виводиться за межі державних 

інститутів, але при цьому не заперечується роль держави у встановленні норм 

об’єктивного права та роль закону, як умови забезпечення правопорядку, стабільного 

функціонування суспільства і його прогресивного розвитку.  

Представники соціологічного напрямку (Ж. Карбоньє, В. Мальцев, Л. Явич та 

ін.) розглядають право як соціальне явище; проблематику правової системи 

аналізують в рамках соціологічного підходу до права та у зв’язку із соціальними 
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передумовами і наслідками реалізації правових інститутів, соціологічної 

юриспруденції [90 – 91, с.5; 92 – 93 ]. 

У порівняльних дослідженнях (Р. Давід, К. Жоффре-Спінозі, Ю. Тихомиров, 

Кр. Осакве, К. Цвайгерт і Х. Кьотц та ін.) правову систему зазвичай ототожнюють із 

національним правом. Узагальнено позицію представників цього напрямку, як 

видається, відображено в працях російського науковця Ю. Тихомирова, який 

пропонує, з одного боку, розглядати правову систему, що склалась історично, а з 

іншого – систему законодавства, що є продуктом раціональної діяльності, форм 

вираження нормативного матеріалу у цілому і структурно – інтегрованим засобом 

цілісного юридичного впливу на суспільні відносини [58 ;  94, с.210 - 223; 95, с.7; 96 ]. 

Власне в рамках порівняльних досліджень сформувалось уявлення, що поняття 

,,правова система” вживається для того, щоб підкреслити історико-правові  і 

етнокультурні особливості права різних країн. 

Аналіз показує, що в рамках вище названих концептуальних напрямків, 

простежується єдине – основна увага науковців зосереджена на вивченні і 

дослідженні змістовних і оптимізаційних основ функціонування правової системи у 

цілому і її підсистем (як самостійних систем), котрим притаманні певна структура, 

цілі, завдання, суб’єкти і об’єкти взаємодії, канали прямих і зворотних зв’язків, 

інформаційні процеси та інші характеристики. Юридичні дослідження, переважно, 

акцентують увагу на питаннях: яким умовам має відповідати правова система 

суспільства і її підсистеми, щоб можна було на цю систему і підсистеми впливати, і 

які існують умови, засоби і методи їх удосконалення і оптимізації, підвищення 

ефективності функціонування правової системи суспільства у цілому. Водночас, в 

літературі наголошується, що й досі дискусійними залишаються проблеми 

структури і центральної, системоутворюючої ланки правової системи, 

пояснення механізму її функціонування, принципів правової системи як 

окремої юридичної категорії [97 – 98]. 

Ще раз підкреслимо, що особливо гострою є дискусія стосовно змісту поняття 

,,правова система” та його категоріальної визначеності в загальній теорії держави і 

права не зважаючи на те, що воно інтенсивно досліджується як зарубіжною так і 
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вітчизняною юридичною наукою [ 99 ]. Водночас, домінуючими серед учених і 

практиків залишається думка, що вивчення правової системи – це перспективний і 

потрібний напрямок у сучасному теоретичному правознавстві та положення, що 

правова система – це наукова категорія, яка дає багатовимірне відображення правової 

дійсності  на  її  ідеологічному,  нормативному,  інституціональному і  соціологічному 

рівнях [68; 100 – 102 ]. 

У цілому, аналіз новітніх публікацій (Л. Луць, О. Мурашина, Н. Оніщенко, 

Ю. Оборотова, О. Скакун, В. Сорокіна, А. Черненка та ін.), в яких певною мірою 

узагальнюються напрацювання вчених з проблематики правової системи та 

формується найбільш повне уявлення про те, які рівні правової системи стали 

предметом ретельної уваги науковців та які переважно методи дослідження 

використовуються, дає підстави для висновків, що основна увага вчених 

концентрується на аналізі поняття правова система, але переважно у контексті її 

структури, елементного складу, рівнів (підсистем), компонентів, 

системоутворюючого фактора і функцій в рамках системного підходу та із 

застосуванням, переважно, методів системного і структурно-функціонального 

аналізу.  

Отже, в основному досліджуються предметний і функціональний рівні 

правової системи. Поза увагою глибинних, комплексних системних досліджень 

залишаються поки що проблеми генетичного рівня, пов’язані з природою правової 

системи, що й актуалізує проблему генезису. Без їх вирішення важко відповісти на 

питання про чинники ефективності механізму реалізації цілей правової системи; за 

яких умов вона досягає високого рівня своєї структурно-функціональної 

упорядкованості; про темпоральні точки відліку зародження, виникнення правової 

системи України тощо. Істотно, що власне від вирішення цих питань залежить не 

тільки усвідомлення і визнання об’єктивного і закономірного характеру існування 

правової системи в суспільстві, а й моделювання історичної перспективи її розвитку. 

Пряме відношення до теми нашого дослідження як в теоретичному, так і в 

методологічному аспектах має одне із перших в сучасній українській історіографії 

монографічних досліджень з проблем теорії правової системи Н. Оніщенко [ 68 ], та її 
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докторська дисертація, що безпосередньо присвячена проблемі теоретико –

 методологічних засад формування та розвитку правової системи, як особливого 

феномену соціальної реальності [ 40 ].  

На основі ретельного опрацювання наукового доробку як українських, так і 

зарубіжних вчених Н. Оніщенко створила цілісну концепцію правової системи як 

особливого феномену соціальної реальності, яка реалізує назріле у вітчизняній 

юридичній науці органічне поєднання соціологічного і юридичного аспектів аналізу 

правової проблематики [ 103 – 106 ].  

Комплекс проблем, які потрапили у поле зору Наталії Миколаївни стосуються 

питань генезисного, структурного і ціннісного виміру правової системи, 

особливостей правової системи України у контексті конкретно-історичної соціальної 

і юридичної діяльності, сутнісних суперечностей між природно-правовим 

(відображає витоки права як невід’ємної якості людського буття) і державно-

правовим (змістовно відображає право як інструмент соціального управління) 

рівнями правової системи. Проте, поза увагою залишились переважно проблеми 

зародження, складання передумов до виникнення правової системи, функціонування 

механізму спадкоємного її розвитку. Не аналізуються також проблеми новітніх 

напрямків у методології дослідження. 

Вразливим виглядає твердження про те, що ,,На відміну від тих країн, де 

правові системи розвивалися поступово й еволюційно, в Україні відбувається 

прискорене формування національної правової системи як фактора регулювання 

правових процесів…” [ 68, с.3 ]. Вбачається, що таке твердження входить у суперечку 

з логічно – історичною схемою органічного зв’язку правової системи і суспільства. 

Якщо ми визнаємо що правова система є підсистемою (органічною часткою) 

суспільства, то логічно вона має проходити усі стадії його еволюції і розвитку. Отже, 

без урахування цієї обставини, та без відповідного аналізу умов становлення, 

виникнення, формування та розвитку національної правової системи (проблема 

генезису) у зв’язку із становленням і розвитком суспільства важко визначитись із 

природою останньої (в системній методології усі дослідження розпочинаються із 

вивчення, або знання природи систем), виявити загальне і особливе в генезисі, 
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сформулювати наближену до об’єктивних тенденцій суспільного розвитку стратегію 

формування правової системи, пояснити механізм трансформації, переходу від 

одного якісного стану до іншого тощо. 

Якраз у цьому контексті, цілком слушна пропозиція Н. Оніщенко про 

необхідність теоретичного осмислення проблем розвитку правової системи з 

урахуванням соціокультурних чинників, їх впливу на становлення правової системи, 

а також виявлення зворотного впливу правової системи на соціокультурну сферу 

[ 68, с.5 ] так і залишилась на рівні постановки проблеми. При цьому, як слушно 

наголошується в літературі, не запропоновано і шляхів її вирішення [ 107, с.331 ].  

Праці Н. Оніщенко склали основу багатьох досліджень з проблематики 

сучасної правової системи України. В рамках створеної нею концепції написані 

колективні монографії ,,Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. 

Розвиток” [ 16 ], ,,Вступ до теорії правових систем” [1]. Захищено низку дисертацій, 

зокрема Л. Луць на тему європейських міждержавних правових систем [ 37 ], 

 К. Вовраженцевою на тему зв’язків правової системи України і Республіки Бєларусь 

у контексті сучасних процесів правового розвитку [ 30 ] та ін. 

Так, зокрема, у вище зазначених монографіях і дисертаціях аналізуються 

теоретико-методологічні та концептуальні підходи до проблеми формування і 

розвитку правових систем (що становить лише один із аспектів їх генезису). 

Розглядається питання сутності та змісту, правової системи. При цьому, акценти 

концентруються навколо особливостей взаємодії права і правової системи та 

держави, правової системи та законодавчого процесу в Україні, закономірностей дії 

нормативно - правових актів та їх взаємозв’язку із правовою системою; визначенні 

структури, провідних функцій правової системи як нормативно - законодавчої форми 

суспільних відносин. Наводиться модель періодизації історичного розвитку правової 

системи України у контексті становлення державності.  

Утім поза увагою науковців залишилися проблеми процесуальної динаміки 

правової системи, що важливі у створенні цілісної теоретичної моделі української 

правової системи, яка має включати у свою фактологічну базу усі, у тому числі й ті 
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етапи і періоди її розвитку, які раніше протиставлялися, під впливом як об’єктивних, 

так і суб’єктивних чинників.  

У цьому зв’язку заслуговує на увагу якісно новий дослідницько-

концептуальний підхід, який послідовно реалізується в російській історіографії, а 

саме: пізнання еволюційного розвитку та особливостей правової системи перехідного 

періоду. Суть його полягає в теоретичному обґрунтуванні переваг 

еволюційного шляху правових перетворень від одного формаційного типу до 

іншого [108, с.242 – 258]. 

Окремо необхідно звернути увагу на багатопланові розробки В. Сорокіна, який 

звертає увагу на те, що юридична наука не спроможна відповісти на нагальні питання 

щодо особливостей і пріоритетних проблем сучасних перехідних станів правової 

системи, якщо не враховуватиме особливостей і традицій національного розвитку 

[109 – 110]. Плідно працює над проблемою перехідного періоду розвитку держави і 

права А. Черненко [102].  

В умовах трансформації українського суспільства проблема правової системи 

перехідного періоду є не просто актуальною для України, а й нагально потребує свого 

теоретичного і методологічного обґрунтування, оскільки в силу історичних і 

геополітичних чинників, її можна визнати як таку, що постійно перебуває в стані 

становлення (відродження). У цьому зв’язку, науковий доробок В. Сорокіна і 

А. Черненка можна розглядати як вагомий теоретичний фундамент для моделювання 

правової системи перехідного періоду, адекватної уявленням українського народу 

про належне. 

Питання правової системи перехідного періоду тісно переплітається з 

проблемою закономірностей генезису правової системи. Водночас, її розв’язання 

наштовхується на дискусійну в юридичній науці проблему державно-правових 

закономірностей над якою плідно працювали і працюють уже не одне десятиліття 

провідні науковці С. Алексєєв, М. Байтін, А. Васильєв, О. Венгеров, Ю. Ветютнєв, 

Г. Гальперін, Д. Керімов, В. Кудрявцев, В. Лазарєв, П. Недбайло, П. Рабінович, 

В. Сирих, Р. Халфіна, М. Шаргородський, Л. Явіч та ін.  
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Зокрема ми розділяємо думки В. Сирих і Ю. Ветютнєва, які пропонують шлях 

верифікації понять ,,закономірність” і ,,державно-правова закономірність” через 

заміну умов і схем самої верифікаці, відмовившись від лінійно-прогресистських 

концепцій суспільно-історичного процесу в ортодоксально марксистко-ленінському 

їх розумінні. Науковці зосереджують увагу на механізмі прояву генетичних зв’язків у 

реальних історичних процесах і тлумачать поняття державно-правової 

закономірності як об’єктивний, систематично повторюваний взаємозв’язок факторів 

у сфері держави і права, виходячи з положення, що ці фактори можуть 

обумовлюватися не тільки емпіричними, а й психологічними чинниками, 

пов’язаними із людською діяльністю [ 111, с.86 – 89; 112, с. 11 – 45, 53 – 54 ]. 

 У цьому зв’язку зростає роль історико-правових досліджень, які дають 

систематизовані знання про періоди й етапи еволюції української державності і права 

у контексті загальних закономірностей суспільного розвитку, засвідчують потужний 

духовний потенціал правової спадщини українського народу, наголошують на 

актуальності поглибленого вивчення українських пам’яток права, які демонструють 

факт його еволюції і розвитку поза державою [22; 113; 114 ]. Своєрідну роль у 

поглибленому вивченні українських пам’яток права відіграють численні хрестоматії і 

збірники правових документів, підготовлені українськими науковцями [115 – 116].  

Значною мірою уявлення про окремі етапи генезису правової системи України 

дають узагальнюючі історичні та історично – правові праці системного характеру –

 індивідуальні і колективні – вибудувані на основі методів доповнюваності та 

конструктивної альтернативності. В дисертації нами використані ідеї і висновки 

(конкретизація окремих з них здійснена на сторінках дисертації) українських вчених 

В. Бабкіна, В. Батрименка, М. Брайчевського, В. Гончаренка, Ю. Гошка, 

В. Даниленка, А. Дубровіної, В. Єрмолаєва, П. Захарченка, В. Капелюшного, 

О. Копиленка, В. Кривоноса, О. Кузьминця, В. Кульчицького, Р. Лащенка, 

В. Макарчука, О. Мироненка, П. Музиченка, Ю. Павленка, Я. Падоха, А. Рогожина, 

В. Рум’янцева, Ю. Терещенка, А. Ткача, О. Толочка, П. Толочка, І. Усенка, 

О. Святоцького, М. Страхова, А. Чайковського, В. Чеховича, М. Чубатого, 

О. Шевченка, В. Шевчука, О. Ярмиша та ін.  
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Нами використано здобутки і минулих поколінь істориків права, зокрема, 

М. Владимирського – Буданова, Г. Даниловича, Г. Демченка, О. Доброва, 

М. Іванішева, Ф. Леонтовича, М. Максимейка, О. Малиновського, В. Мєсяц, 

Ф. Тарановського, І. Черкаського, С. Юшкова, М. Ясинського та ін. У цих 

добросовісних і коректних наукових працях знаходимо підтвердження, що якісні 

параметри сучасної правової системи України органічно пов’язані із родовими 

ознаками права минулого. 

 Істотно, що питання генезису правової системи України у історичному 

контексті розглядається науковцями, переважно, або у органічному зв’язку з етапами 

державно - правового розвитку українських земель, або з окремими періодами 

розвитку української держави, чи еволюцією українського права. Проблема 

аналітичного узагальнення системності процесу генезису, інтеграції політично 

роз’єднаних і протиставлюваних періодів розвитку українського права і української 

правової системи залишилась поза увагою науковців, за виключенням окремих 

епізодичних спроб змоделювати цей процес у зв’язку із окремими етапами генезису 

української державності [16, с.126 ], або з розвитком джерел права [117, с.8 ]. 

На наш погляд, у теоретичному аспекті вирішення цієї проблеми перебуває у 

площині генетичних зв’язків між етапами генезису. Як справедливо зауважує 

відомий теоретик права В. Сирих: ,,Генетичний зв'язок – це співвідношення, 

взаємодія генезису у цілому із його компонентами, а також відношення між станом, 

що відбувся в розвитку досліджуваного об’єкта і минулими історичними етапами. 

Генетичний зв'язок характеризує внутрішні процеси розвитку, ,,саморуху” явища і 

тому не ототожнюється з іншими зв’язками , у тому числі причинно-наслідковими, 

що перебувають зовні і справляють певний вплив на розвиток цього явища” 

[111, c.88]. Саме такий шлях вирішення актуалізує аналіз процесу генезису у зв’язку 

із генезисом української державності. Інструментом пізнання має бути поняття 

,,державності” (поняття ,,держава” не спроможне виконати роль інструмента 

пізнання, оскільки темпорально обмежує етапи, стадії і періоди цього процесу) 

[ 325, с.69 ]. У цьому разі логічно, щоб історіографія становлення правової системи 
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України враховувала історіографічні  концепції зародження державності і права на 

теренах України. 

Так, якщо дотримуватися термінологічної визначеності між поняттями 

,,держава” і ,,державність” та аналізувати історичний розвиток правової системи 

України у зв’язку із етапами становлення державності то необхідно враховувати 

доведений на сьогодні факт, що принаймні в Середньому Подніпров’ї (визнане ядро 

державності українського народу) автохтонне населення цього регіону тричі до 

утворення Давньоруської держави виходило на рівень ранньодержавних, 

(ранньокласових) структур: у скіфські, пізньоантичні і передруські часи. У перших 

двох випадках поступальний розвиток державності переривався несприятливими 

зовнішніми факторами, але вже в третьому – привів до формування і розквіту великої 

ранньофеодальної європейської держави Київська Русь. Усе стародавнє населення 

України вийшло на рівень ранньодержавних (ранньокласових структур) у ІІ тис. 

до н.е. З цього часу саме з праслов’янами Лісостепу України вчені пов’язують 

безперервний процес еволюції державності в Україні. А з 900 року до н.е. за 

аргументованими оцінками вчених на українських теренах започатковується власне 

державне життя, формувалися підвалини цивілізації і політична система, межі якої 

майже збігаються із сучасними кордонами України: від Південного Полісся до 

Чорного моря та від Карпат і Дунайської дельти та Дону [118, с.186 – 212; 119, 

с. 52 – 70; 120, с.113]. Якщо пов’язувати формування правової системи з державою, 

необхідно враховувати, що перші цеглинки у формування держави власне як 

політико - правового інституту сучасного типу, зокрема в Європі, були закладені 

лише в добу станово - представницьких монархій, а юридично - світоглядні уявлення 

про право як основний регулятор суспільних відносин (в рамках західноєвропейської 

парадигми мислення) почали формуватися в добу переходу від феодального до 

буржуазного способу виробництва, в умовах утвердження простого товарного 

виробництва та коли правові форми стародавнього Риму почали визнаватися за 

найбільш досконалу і міцну основу суспільства [118, с. 234 – 294, 364 – 383 ]. 

Тісно співвідноситься із дискусійною в теорії правової системи проблемою 

критерію типології і класифікації правових систем у цілому і правової системи 
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України, зокрема, питання рецепції права в Україні та суміжних з поняттям рецепції 

понять. Це питання знайшло висвітлення в монографіях і статтях українських та 

зарубіжних дослідників: Л. Авраменко, Г. Азнагулової, В. Бабаєва, К. Бельського, 

П. Виноградова, М. Владимирського -Буданова, Т. Гошко, В. Графського, 

Р. Делімарського, А. Дворніченко, Д. Дождєва, П. Сас, Н. Єфремової, С. Сафронової, 

С. Ткаченко, Є. Харитонова, А. Швидько, С. Юшкова та ін. У 2008 році захищено 

дисертацію З. Мельник, в якій порушується питання про значення рецепції у 

становленні правової системи України [121 ].  

Тема рецепції найбільш плідно обговорюється науковцями в галузі 

порівняльно-правових досліджень. Про що свідчать численні публікації з 

порівняльного правознавства [122 – 127 та ін. ], а також переклади ряду 

опублікованих на заході книг, ретельний огляд яких здійснив А. Саїдов [128].  

На наш погляд, найбільш змістовну характеристику глобальної типології 

правових систем і внутрішньотипову їх класифікацію подає узагальнююче 

академічне видання в Україні ,,Порівняльне правознавство (правові системи 

світу)” [18]. Ця унікальна праця демонструє прагнення авторів поєднати традиційно 

усталені точки зору з окремими науковими новелами, авторським баченням окремих 

дискусійних питань особливо щодо критеріїв типології сучасних правових систем. 

У справі типології правових систем українські дослідники найчастіше 

висловлюють свою прихильність концепціям німецьких компаративістів 

К. Цвайгерта, Х. Кьотца , французького Р. Давіда, російського Ю. Тихомирова. 

Так, концепція ,,правового стилю” К. Цвайгерта і Х. Кьотца інтегрує фактори, 

синтез яких дає уявлення про стиль права (походження і еволюція правової системи; 

своєрідність юридичного мислення; природа джерел права і способи їх тлумачення; 

ідеологія) і на цій основі виокремлюють так звані правові кола: романське, 

германське, скандинавське, англо-американське, соціалістичне, право ісламу, 

індуське право [96]. На наш погляд, ця концепція найбільш співзвучна із проблемою 

усвідомлення дії механізму переходу правової системи від одного якісного стану до 

іншого із збереженням правових традицій.  
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Вітчизняні автори традиційно поділяють погляди французького науковця 

Р. Давіда і в своїх класифікаціях дотримуються запропонованих ним критеріїв – 

ідеологічного ( включає фактор релігії, філософії, соціально-економічного ладу) і 

юридико-технічного. На цій основі Р.Давід виокремлює сім’ї романо-германського, 

англосаксонського права, а також ,, інші види суспільного ладу і права”, які 

включають право афро-азійських країн, що розвиваються і країн Далекого 

Сходу [129]. 

На наш погляд, класифікація Р. Давіда не може бути застосована для 

комплексного розкриття проблеми типологійної ідентифікації правової системи 

України у частині її взаємозв’язку із іншими правовими системами світу, оскільки, 

запропоновані науковцем критерії відносяться винятково до вже сформованих у свій 

час буржуазних національних правових систем, що становить лише один із аспектів 

їх генезису. До того ж, видається, указана класифікація, а також тлумачення її 

вітчизняними дослідниками вимагає сьогодні певного уточнення у зв’язку із 

розпадом соціалістичної правової сім’ї.   

Вбачається доцільним у справі типологійної ідентифікації правової системи 

України з іншими, зокрема європейськими національними правовими системами, 

належну увагу звертати на особливості історичного розвитку який визнається в науці 

стилеутворюючим елементом правової системи [2, с. 37 ]; на присутність чи 

відсутність синтезу, тобто впливу римської правової культури і правової традиції на 

формування українського права [ 118, с.291, 364 – 410, 488 – 499 ] і усвідомлення того 

наскільки сучасний розвиток правових систем утримує у собі залишки минулого.  

Українська наука поступово долає ілюзії позитивізму, згідно з якими правова 

система підлягала аналізу як безлика реальність. Слід погодитись із українськими 

науковцями, які пропонують продовжувати дослідженням глобальної правової 

типології із врахуванням ,,історичної та етнокультурної специфіки України, інших 

східноєвропейських країн як чинників диференціації правових сімей, вивчення 

етноправових і історичних особливостей правового регулювання…” [16, с.86].  

У цьому разі актуалізується проблема залучення у предметну сферу 

теоретичного правознавства досягнутого в рамках юридико-етнологічних 
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досліджень. Принагідно зауважимо, що вже написано десятки монографій, статей про 

право і політичну організацію суспільства в епоху ,,до цивілізації”, але всі вони 

переважно є набутком зарубіжної історіографії ( Детальний бібліографічний 

опис дає, наприклад, Л. Куббель [130, с. 233 – 250.] ). Виняток в українській 

історіографії складають хіба що роботи Ю. Павленка, у яких теоретично 

обґрунтовується і підтверджується на конкретному історичному матеріалі ідея про не 

універсальність державної форми політичної організації [120; 131]. Для комплексного 

аналізу генезису правової системи України висновки робіт Ю. Павленка є вагомою 

підставою для уточнення питання щодо початку зародження правової системи, 

визнання існування і аналізу первісних форм її еволюції. Традиційні для юридичної 

науки дослідження, засновані на ідеї виникнення і розвитку національної правової 

системи у зв’язку із національною державою, не порушують таких питань, оскільки 

первісні суспільства з їх ,,передлогічною” ментальністю оцінюються такими, що не 

здатні створювати право. Водночас відомий дослідник з актуальних питань 

юридичної антропології Н. Рулан влучно кваліфікує відносини в таких суспільствах  

,, як систему чітко виражених юридичних правил” [132, c.34].  

Слід наголосити, що конкретно-історичний матеріал юридико-етнологічних 

досліджень вимагає високого рівня теоретико-аналітичних узагальнень. Отже, .слід 

погодитися із висновками науковців про необхідність розвитку історично-

теоретичного напрямку у правовій науці[133, с.10]. У цьому зв’язку необхідно 

наголосити, що саме історико-теоретичні дослідження здатні подолати як 

однобічність, так і тенденційність у процесі пізнання. Їх основна методологічна 

посилка полягає у визнанні відповідності неперервного правового процесу історично 

неперервному процесу розвитку суспільства, так як між цивілізаційними зрушеннями 

у суспільному розвитку завжди існує перехідний період між минулим і майбутнім, 

особливості якого можуть бути осмислені лише через діалектику історичного і 

логічного в праві.  

У цьому разі, з урахуванням зазначеної методологічної посилки 

сучасний етап генезису правової системи України має сприйматися як закономірний 

результат попереднього правового розвитку, що включає у перетвореному вигляді 
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елементи і сліди минулих етапів. Відтак існують усі підстави для розв’язання і досі 

дискусійних проблем: концептуального і методологічного обґрунтування 

темпоральних точок відліку кожного із етапів генезису; про причини й умови 

виникнення та розвитку тих правових інститутів на яких до сьогоднішнього дня 

тримається вся цивілізація; про зміст і характер механізмів взаємодії права і правової 

системи, правової системи і суспільства, правової культури й правової системи і на 

цій основі дослідження гносеологічної та онтологічної природи такої взаємодії тощо. 

У контексті історично -теоретичного аналізу генезису правової системи 

України необхідно виокремити працю Л. Тіунової, присвячену системному 

дослідженню права і правових явищ, окремий розділ якої безпосередньо стосується 

теоретичного аналізу генезису правових систем [134, с.68 – 76 ]. Науковець з власним 

оригінальним баченням інструментальних можливостей понятійного аналітичного 

апарату і евристичного потенціалу методів системного підходу до правової дійсності 

запропонувала нестандартний авторський погляд на аналіз генезису правових систем 

на основі аналізу генетичних зв’язків. Нагадаємо, що факт значимості генетичних 

зв’язків у розвитку правових явищ відмічає і В. Сирих [ 111, с.77 – 78]. 

Так, на основі власної авторської методики Л. Тіунова дійшла висновку, що 

правову систему характеризують не тільки елементно - структурні і функціональні 

зв’язки, але й зв’язки розвитку (генетичні зв’язки); генезис правової системи теж 

являє собою систему розвитку, елементами якої є правові процеси; правові процеси з 

одного боку, виражають суттєві зміни, яких зазнає система в часі, а з іншого –  

виступають елементами її генетичної структури (хроноструктури); саме генетична 

структура відображає історію системи, етапи її виникнення, становлення як цілісності 

і розпаду чи переходу в іншу систему [134, с.68]. Ці висновки підтвердили раніше 

висловлене Л. Тіуновою у співавторстві із Л. Явічем положення, що правова система 

не виникає із нічого, а виростає із системи соціального регулювання 

первіснообщинного ладу, її генезис утворює момент розвитку суспільства як 

органічної системи на шляху до становлення його цілісності [135].  

Теоретичні висновки Л. Тіунової, Л. Явіча і В. Сирих доповнюються 

науковими здобутками російських вчених, узагальнених у сучасному підручнику для 
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вузів з проблем загальної теорії держави і права під редакцією В.С. Нерсесянца [ 84 ]. 

Ця праця вирізняється чіткою тенденцією до теоретичного обґрунтування системного 

характеру генезису права через розуміння його як багаторівневого системного 

утворення та з урахуванням соціокультурної основи цього процесу. Значну увагу 

відведено науковому осмисленню походження та ранніх форм права і держави; 

умовам генезису права у кореляції з аналізом соціонормативної культури первісності, 

формуванню нормативно - регулятивної системи права тощо. Обґрунтовується 

суттєве, на наш погляд, положення що ,,Епоха тривалого панування звичаєво-

правових систем на додержавних і ранньодержавних стадіях є невід’ємною 

складовою єдиної історії правового розвитку людства. Фундаментальний досвід цієї 

епохи повинен знайти відповідне відображення в загальному розумінні права, в 

сучасних підходах до права як до соціального феномена, провідного нормативного 

регулятора” [ 84, с.100 – 102, 282 – 284]. У цьому положенні втілилась ідея правової 

системи, яка, безумовно, є феноменом нового часу, але своїм корінням глибоко сягає 

в історію.  

Отже, історико-теоретичні дослідження концептуально зорієнтовані на 

системне пізнання генезису правової системи, що комплексно включає в себе 

вивчення її передісторії, зрілого стану, етапів і форм її якісних змін, пов’язаних із 

зміною внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи. В рамках таких досліджень 

складаються передумови коректного наукового аналізу генезису правової системи 

України як інтегральної частини історичного процесу. Вони реалізовують назрілу у 

вітчизняному загальнотеоретичному правознавстві проблему органічного поєднання 

історико-правового і теоретико-концептуального аспектів дослідження проблем 

загальної теорії правової системи і, у такий спосіб, виходять на фундаментальні 

проблеми теорії та методології генезису правової системи у просторово-синхронному 

і процесуально-діахронічному вимірах. 

На науковому фундаменті цих досліджень з’являється можливість для 

успішного вирішення актуальних проблем генезису правової системи України, які не 

пояснювались, не прогнозувались чи просто ігнорувались, переважно, у зв’язку із 

неможливістю їх вирішення в рамках лінійних раціонально логічних інтерпретацій. 
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До таких відносяться: вплив історичних локальних подій на закономірності і 

особливості становлення, виникнення і формування правової системи України; про 

циклічність фаз її генезису; про особливості осмислення додержавного рівня 

становлення української правової системи з метою визначення її родових, генетично 

обумовлених ознак; про саморозвиток і самоорганізацію національної правової 

системи України за умов дискретного розвитку національної державності. 

Для української юридичної науки історично – теоретичного циклу останні три 

названі проблеми є особливо актуальними, позаяк до здобуття незалежності за 

українським народом фактично не визнавалось право на самобутню історію, отже і на 

самобутній правовий розвиток. Відповідно, не ставилося питання про самобутність і 

унікальність його національної правової системи. Така ж тенденційність 

спостерігається і в сучасних публікаціях окремих авторів [136 – 137], хоч для цього не 

існує жодних наукових підстав.  

Насамкінець цікава, але така, що не отримала на сьогоднішній день 

достатнього визнання українською науковою юридичною спільнотою, спроба аналізу 

проблематики правової системи у етноментальному вимірі. Це питання, як ми вже 

зазначали, порушувалось на науковій конференції з теорії і практики правової 

системи України в 1993 році, але ще й на сьогодні, як на наш погляд, позбавлене 

достатньої уваги науковців. Нагадаємо, що на перспективі таких досліджень 

наголошували професори П. Рабінович, який виокремив одну із ,,типологічних” 

тенденцій права, поряд із його гуманізацією і соціалізацією, також і етнізацію [3, 

с. 37–39] та В. Погорілко, котрий підкреслив, що з ,,наукової точки зору кожна 

правова система, в тому числі і правова система України, є і має бути, як правило, 

переважно національною, тобто органічною складовою частиною суспільства, 

продуктом його розвитку і діяльності, відтворенням його ментальності…” [3, с.24 ] та 

ін.  

У цьому контексті заслуговують на увагу праці українських вчених, зокрема 

С. Максимова і Ю. Оборотова, в яких не тільки порушується, а й здійснена спроба 

розв’язати питання щодо методологічної цінності категорії ментальності для правової 

науки і пізнання правової реальності (С. Максимов), у тому числі, у контексті 
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традицій і новацій у правовому розвитку та формування українського права 

(Ю. Оборотов) [138 – 139].  

Теорія правового менталітету активно розробляється російськими науковцями 

(Р. Байніязов, Ю. Горьковенко, А. Мордовцев, І. Муравйов та ін.) в рамках якої 

проблеми зв’язку права і ментальності, правової свідомості і правового менталітету, 

правової системи в ментальному вимірі оцінюються як ключові. До проявів 

правового менталітету, що визначають зміст і характер правових систем, науковці 

відносять правові символи, правові імперативи і цінності, ритуали, правові традиції 

тощо [140 – 142]. 

У цьому ключі заслуговує на увагу  робота  канадського  дослідника  П. Гленна 

,,Правові традиції світу”, що вийшла друком у 2002 р. Слідуючи традиції системного 

вивчення об’єктів на предметному, функціональному і генетичному рівнях науковець 

доводить ефективність історичного (генетичний рівень), структурно-

функціонального (предметний і функціональний рівні) дослідження права і правових 

систем в соціальному контексті правових традицій. Запропонована ним методика, на 

думку В. Графського (який піддав ретельному аналізу працю П. Глена) дозволяє 

виявити ,,багатостадійну і багатокомпонентну характеристику змін будь-якої 

правової системи, яка проходить шлях від первісної правової системи до сучасної 

національно-державної правової системи з набором типових галузей – від 

конституційного до кримінального і цивільного права” [143]. 

Не менш оригінальним є погляд на правову систему американського 

правознавця В. Вейдліха, який пише, що аналіз і виокремлення правових систем має, 

переважно, історичне значення, а поняття правової системи використовується для 

того, щоб охарактеризувати історико-правові і етнокультурні відмінності системи 

права різних народів [144, c. 241]. 

У цьому зв’язку неабияку вагу у вирішенні завдань нашого дисертаційного 

дослідження мають праці в яких порушуються та розкриваються проблеми 

особливостей української правової традиції та оцінка національною правосвідомістю 

права і прав людини [145 – 149]. Своє бачення зазначених проблем висвітлено нами в 

одному із розділів монографії, присвяченій питанню генезису національних правових 
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систем і в статті, в якій порушено питання методології правоутворення з урахуванням 

діалектики етнічної ментальності і права як нормативної системи [150 – 151].  

Аналізуючи дослідження правової системи України у етноментальному вимірі, 

ми зіштовхнулися, принаймні, з двома проблемами. Проблема перша: про 

можливість і доцільність застосування поняття ментальності в теоретичному 

правознавстві. Як зазначили учасники круглого столу з питань ментальності в 

суспільних науках: ,, Попри те, що поняттям ментальності доволі плідно користають і 

культурологи, і дослідники інших галузей – історії, етнопсихології, навіть 

політології – в той же час методологічно воно поки що доволі невизначене, закласти 

під нього міцний логіко – теоретичний фундамент досі не вдається” [152, с.8]. Утім 

уже існують спроби визначити його методологічну цінність для правової науки. Так, 

наприклад, Н. Оніщенко підкреслює, що ,,Категорія ментальності дозволяє залучити 

до дослідження аспекти правосвідомості, які були поза увагою: етно – культурні 

та конкретно – історичні особливості правового розвитку України” [153, с. 200]. 

Проблема друга: про роль принципів універсального і національного у 

дослідженні явищ правової дійсності, щодо якої в юридичній літературі 

висловлюються різні, часом діаметрально протилежні погляди. Одні науковці, як на 

тому наголошує М. Марченко, переконані, що національна обмеженість правових 

знань, її замкнутість на винятково національному позитивному матеріалі конкретної 

країни, при усій його значимості для кожного правознавця, у кінцевому підсумку є 

згубним для правознавства як істинної науки. Науковець відмічає й протилежні 

думки, про важливість для юридичної науки ставити нарівні принцип всезагального з 

принципом національного як необхідної умови досягнення наукової істини [108, с. 4]. 

Інші, наприклад Н. Оніщенко, справедливо застерігають від надмірного захоплення 

дослідженнями національного, особливо в сфері порівняльного правознавства, 

оскільки це може привести до національного правового ізоляціонізму, що є 

негативним ,,як для окремих правових систем так і для світової спільноти в цілому” 

[ 68, с.101]. Справедливим видається і судження А. Саїдова про обмеженість 

універсальних моделей правового розвитку, оскільки правова еволюція пов’язана з 
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використанням традицій, унікальності і самобутності різних правових систем, 

культур і цивілізацій [154].  

Істотно, що обидві проблеми породжені реальними процесами, які 

відбуваються у сучасному світі і виявляють себе у двох провідних тенденціях, а саме: 

у прагненні народів до інтеграції і в бажанні зберегти свою національну самобутність. 

В умовах глобалізації і інтенсивної інтеграції, коли увесь світ здавалося б тяжіє до 

надетнічних утворень, відмови від кордонів, запровадження загального економічного 

простору тощо, коли національна приналежність почасти трактується як факт 

приватного життя, пов’язаний з індивідуальним вибором, водночас посилюються 

етноідентифікаційні тенденції, які позначаються як феномен повсюдного 

,,відродження етнічності” [155]. Одночасно бурхливо розвиваються ідеї абсолютної 

цінності індивідуального та унікального.  

Ми поділяємо думку тих, хто переконані, що самобутність є необхідною 

умовою екології існування сучасної цивілізації, а національне розмаїття людства ,,має 

свою всепланетарну доцільність і відповідає універсальним законам розвитку 

природи і суспільства” [156]. Як писав відомий історик Н. Павлов-Сільванський: 

,,Визнання і ствердження права на самобутність потрібне не заради ізоляції чи 

проголошення своєї винятковості, а для усвідомлення того, що самобутність – це 

своєрідність, властива розвитку окремих країн і, що вона є лише фоном реалізації 

загальних рис, які засобами історії проявляють свої об’єктивні властивості ” [157, 

с.87]. У цьому разі, будь - яка дослідницька позиція котра відображає реальні 

процеси, має право на існування. Важливо лише враховувати мету, яку ставить перед 

собою дослідник.  

Отже, збереження національної самобутності, зорієнтоване на властиві риси 

національного характеру, плекання власних цінностей у ієрархії яких правові цінності 

відіграють не останню роль, є запорукою прогресивного правового розвитку в умовах 

інтеграційних процесів. За умов будь-якої абсолютизації технократичних принципів 

співіснування, при мінімізації факторів духовної домінанти інтеграція набуває 

сумнівного вигляду і супроводжується, як правило, нівелюванням національних 
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особливостей і, насамкінець, завершується тим, що так званим ,,менш розвиненим 

народам” відмовляють у праві на самобутній правовий розвиток. 

У цьому разі, слід визнати, що правова система суспільства має певну 

правоментальну ідентифікацію, обумовлену самобутністю, оригінальністю 

культурно - історичних основ правового розвитку українського народу та 

притаманними йому рисами етнічної ментальності. Правова ментальність у зв’язку із 

правовою свідомістю, правовою культурою і правовою традицією з огляду на їх 

метафізичну природу можуть розглядатися тими елементами правової системи, 

які здатні нести у собі генетично запрограмовані уявлення народу про належне (у 

значенні етико - правової категорії) в процесі її генезису. Отже, одним із істотних 

напрямів у дослідженні проблематики генезису правової системи України слід 

визнати розробку проблеми правової системи у ментальному вимірі, а відтак і 

категорії ,,правова ментальність”. 

Таким чином, огляд наукових праць, переважно вітчизняних дослідників, в 

яких порушуються питання теоретичного й історико-правового аналізу 

проблематики генезису правової системи України дав змогу встановити, що основна 

увага науковців концентрується на питаннях лише окремих сторін еволюції, 

розвитку і формування правової системи України. 

 Помітно розширюється спектр дослідницьких сюжетів, урізноманітнюються 

підходи та методи вивчення, присутні різні точки зору. Все ж головною рисою 

сучасних досліджень є не дискусійність, а процес поступового заповнення 

дослідниками історіографічних лакун.  

Досить розробленими і, тим не менше, дискусійними є питання пов’язані із 

поняттям правової системи, її структури, функцій, соціально-культурного 

призначення, співвідношення з іншими юридичними категоріями, визначенням місця 

сучасної правової системи України на правовій карті світу тощо.  

За рамками досліджень залишились важливі проблеми, котрі кореспондуються 

із потребою в обґрунтуванні узгодженої в умовах глобалізації концепції 

індивідуалізації правової системи України в генезисній структурі еволюції і розвитку 

правових систем, яка б засновувалась на об’єктивному знанні про історичні умови, 
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причини, час виникнення, зміст та логіку процесу переходу від первісно-аморфної її 

структури до понятійно-оформленого стану. 

У цілому вагомі результати проведених досліджень складають міцний 

фундамент для наукового аналізу генезису правової системи України у частині 

розуміння її як об’єктивно існуючого явища правової дійсності, як особливого 

правового феномену, що охоплює увесь комплекс взаємодії правових норм, 

інститутів, правових відносин, правової діяльності, правової свідомості та правової 

культури і є результатом суспільно-юридичної практики. 

Їх аналіз дає підстави стверджувати, що основний стратегічний напрям у 

дослідженні проблематики правової системи України і проблеми її генезису зокрема 

полягає  у  відновленні  багато  в  чому  втраченої  традиції  історико-теоретичного 

пізнання в рамках самовизначення юридичної науки як національної. 

Ключовими проблемами, які вимагають свого розв’язання і частково знайшли 

вирішення в рамках завдань цієї дисертаційної роботи є такі:  

1. Теоретична проблема цілісності правової системи як об’єкта наукового 

аналізу, яка вимагає нагального вирішення. Точніше, мова йде про проблему 

концептуалізації первинної теоретичної форми правової системи (поняття правової 

системи), пов’язаної із уявленнями про її цілісність, як об’єкта дослідження і 

вирішення якої на теоретичному рівні спрямоване на подолання 

псевдодихотомічного поділу на поняття ,,правова система” і ,,юридична система”.  

Чітке уявлення про правову систему як багаторівневе цілісне утворення 

необхідне для комплексного аналізу й оцінки усіх альтернатив і вибору найкращих 

способів дослідження проблеми генезису правової системи України з точки зору 

системності самого процесу її становлення, виникнення і розвитку, особливо за умов 

дискретного розвитку національної державності та умов досягнення нею високого 

рівня структурно-функціональної упорядкованості, шляхів і форм взаємних зв’язків із 

суспільством, правом, державою. 

 Вбачається, що вирішення проблеми має лежати у площині активного 

використання положень і принципів загальної теорії цілісних систем, які є суть 

вираженням ідеї, що цілісність фіксується тільки з урахуванням онтологічної єдності 
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системи зв’язків функціонування і генезису, а системоутворюючий фактор цілісності 

виявляється у взаємодії системи і оточуючого середовища. 

2. Поза увагою глибинних, комплексних системних досліджень залишились 

проблеми пов’язані з природою правової системи, без вирішення яких важко 

визначитись із системоутворюючим елементом адекватним цій природі. Питання для 

чого, для яких цілей виникає правова система, за яких умов вона досягає високого 

рівня своєї структурно-функціональної упорядкованості є важливими і цінними для 

розвитку суспільства, але на жаль вони поки що залишаються поза увагою науковців. 

Істотно, що власне від вирішення цих питань залежить не тільки усвідомлення і 

визнання об’єктивного і закономірного характеру існування правової системи в 

суспільстві, а й її структура та інші параметри. 

3. Проблема генетичних зв’язків, які характеризують правову систему України 

в динаміці еволюції і розвитку, виражають послідовність виникнення і зміни 

структурно-функціональних станів на протязі всього її існування. Ця проблема прямо 

кореспондується з проблемою стадій, етапів, фаз генезису в історико-теоретичному 

аспекті. Ретельного дослідження вимагає проблема генезису правової системи 

України у зв’язку із генезисом державності, відтак термінологічної визначеності 

поняття ,,державність”, яке є дискусійним в юридичній науці.  

4. Проблема поняття, змісту загальних закономірностей і особливостей 

генезису правової системи України, яка прямо кореспондується із проблемою 

генетичних зв’язків, але в контексті їх класифікації як основних та локальних ; 

проблема саморозвитку і самоорганізації правової системи України в умовах 

дискретного розвитку української державності у контексті як проблематики генезису 

правової системи України, так і розробки загальної теорії правової системи, яка б 

вирізнялась не тільки загальногуманістичним потенціалом, але й враховувала 

культурні та історичні особливості розвитку українського права. Ця проблема має 

перспективу бути розв’язаною за умови дотримання системності як у процесі 

пізнання, так і в методології дослідження. 

5. Проблема рецепції права і суміжних правових понять, яка тісно пов’язана із 

дискусійною в теорії правової системи проблемою критерію типології і класифікації 
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правових систем у цілому і правової системи України, зокрема, із врахуванням 

етноправових і історичних особливостей правового розвитку українського народу; 

одним із істотних напрямків у дослідженні проблематики генезису правової системи 

України слід визнати розробку проблеми правової системи у ментальному вимірі, а 

відтак і категорії ,,правова ментальність”; методологічної ролі правових традицій у 

формуванні правового стилю, як критерію типології правових систем. 

 6. Недостатньо уваги звернено на проблему теоретичних основ міжнародної 

взаємодії правової системи України з іншими правовими системами світу, без 

вирішення якої важко розв’язувати актуальну для сучасної української правової 

системи проблему індивідуалізації в умовах правової глобалізації. 

7. Проблема історико-теоретичних досліджень та їх ролі у розвитку загальної 

теорії правової системи, в рамках яких складаються передумови аналізу актуальних 

питань початку, або реальної основи правової системи; усвідомлення логіки 

трансформації її історичних форм, неперервної еволюції в часі, нелінійності розвитку, 

циклічності функціонування; аналізу становлення нормативного порядку архаїчних 

суспільств у частині виникнення права, подальшої його еволюції і трансформації у 

цілісну правову систему, що дозволяє виявити багатостадійну і багатокомпонентну 

характеристику змін, яких вона зазнає, проходячи шлях від первісної правової 

системи до сучасної інтегрованої національної; темпоральної точки відліку власне 

правової системи України тощо.  

Вирішення проблем ми пропонуємо здійснювати з урахуванням положення 

новітньої теорії цілісних функціональних систем про онтологічну і гносеологічну 

єдність зв’язків функціонування і генезису; у просторово-синхронному й 

процесуально-діахронному вимірах; у контексті правоментальної ідентифікації 

правової системи; з акцентами на системному характері її генезису у зв’язку із 

суспільством, правом, державністю. 
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1.2. Традиційні підходи та інноваційні тенденції в методології 

генезису правової системи України 

 

 

Ефективність дослідження генезису правової системи залежить від оптимально 

виваженої системної організації знання про правову систему як предмет наукового 

аналізу теоретичного правознавства, що кореспондується з проблемою методології   

юридичної науки. Увага до останньої загострюється у зв’язку із значним 

розширенням актуальних питань правового розвитку як в рамках національних 

правових систем, так і за їх межами, що вимагають адекватних методів пізнання. 

Вітчизняна юридична наука має вагомі напрацювання з методології правової 

проблематики на сучасному етапі розвитку [23, c. 67 – 81; 150]. Водночас, 

наголошується на своєрідній її непідготовленості до вимог і потреб часу [158 – 159 ]. 

Окремі науковці зазначають, що запровадження у теоретичне правознавство 

інноваційних методів пізнання та методологічних підходів, запропонованих 

сучасною наукою, відбувається досить неоднозначно і характеризується надто 

повільним нарощуванням наукового знання на загальному тлі посилення 

актуальності методології правознавства [ 102, с.19, 21; 160, с.22; 161 ]. У цьому 

зв’язку слушною видається думка А. Черненка про вагому роль і місце розробки 

методологічної проблематики у дослідженні формування і розвитку правової 

системи [102, c.21]. 

У переліку методологічних проблем пізнання генезису правової системи 

України існує проблема рефлексії методології плюралізму, використання її в якості 

ефективного засобу пізнання [ 162 ], а відтак і вибору напрямку дослідження. У 

цьому зв’язку слушним є загальновизнане в науці положення, що зміст і форма 

концептуальних узагальнень суттєво визначають напрямок, вибір категорій, 

пізнавальний контекст і результати наукового аналізу [163, с.6]. 

Існує проблема більш повного і змістовного використання системного підходу 

в процесі пізнання правових явищ [164, с.249], який є традиційним у дослідженні 

правових систем. Як відомо методологія системних досліджень, активно 



 61 

розроблялась вченими радянської доби [165 – 168 та ін.]. Ця традиція продовжується 

і сьогодні [ 68, с.9 – 23; 169 – 170]. У координатах цих досліджень набули свого 

обґрунтування категорії системного аналізу [ 102, с.81 – 97; 134; 169 та ін ], який 

поєднує у собі формалізовані і неформалізовані методи наукового 

пізнання [171, с.612 ]; розкрито особливості застосування системно – структурного 

аналізу та формально – структурного методу у науковому пізнанні правової 

системи, який окремими дослідниками оцінюється, як ,,ядро” системного 

підходу [ 68, с.11; 86, с.51 ]. 

Позитивна роль системної методології у дослідженні проблематики правової 

системи обґрунтовується в працях С. Гусарєва, Д. Керімова, В. Кудрявцева, 

М. Козюбри, Л. Луць, О. Мурашина, Н. Оніщенко, В. Селіванова, О. Скакун, В. Тація, 

А. Черненка, М. Марченка та ін. Так, В. Кудрявцев і Д. Керімов підкреслюють, що 

системний підхід у дослідженні правової матерії задовольняє потребу в інтеграції 

наукового пізнання феноменів правової дійсності як системної цілісності, дає 

можливість аналізувати їх не тільки в статиці, а й в динаміці та оцінювати не тільки 

крізь призму внутрішньої організації, але й у контексті їх розвитку і саморозвитку 

[172, с.47 – 56].  

А. Черненко вбачає евристичний потенціал системного підходу, з одного боку 

у здатності виявляти ,,більш широку і в цьому розумінні багатофакторну правову 

реальність” у порівнянні з тією, яка традиційно фіксується в поняттях ,,система 

права”, ,,система законодавства” і ,,правова система держави” ( Мова, зокрема, йде 

про таку ,,багатофакторну правову реальність”, як ,,правова система суспільства”), а з 

іншого – у володінні ,,новою, у порівнянні із структурно-формальним методом”, 

додатковою можливістю і ,,схемою пояснення сутнісних і змістовних характеристик 

правової матерії”. Мова йде про звернення до ,,конкретних, у тому числі, конкретно –

 історичних, механізмів правової цілісності, що забезпечують її функціонування і 

розвиток” [102, с.94].  

М. Марченко відмічає ефективність системного підходу в аналізі регіональних 

правових систем сучасності, правових сімей, а також (поки що у віртуальному 

аспекті) глобальної правової системи [164, с. 247]. Водночас науковець наголошує як 
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на об’єктивних, так і суб’єктивних факторах, що перешкоджають повному 

використанню евристичного потенціалу системного підходу, особливо у контексті 

органічного поєднання системного і ціннісного рівнів пізнання правової системи та у 

зв’язку із розширенням діапазону правових досліджень, спричинених тенденціями до 

правової глобалізації і правової інтеграції. Найголовніше, що на його думку об’єднує 

ці фактори – це: а) надзвичайний прагматизм сучасних правознавців, як теоретиків 

так і практиків ,, увага яких звернена до плинних, ,,ринкових” питань сьогодення, а не 

до фундаментальних проблем (проблем ,,майбутнього” права), б) ,,непомірна” 

захопленість … прикладними дослідженнями на шкоду глибоким науковим 

дослідженням” [164, с.251]. 

Серед українських науковців ефективність системного підходу як найбільш 

перспективного та результативного у дослідженні теоретико-методологічних засад 

формування та розвитку правової системи демонструє Н. Оніщенко [40]; 

П. Рабінович підкреслює його значення у науковому обґрунтуванні напрямів, засобів 

і наслідків, яких має зазнати національна правова система в умовах глобалізації, аби 

набути відповідних параметрів і органічно ,,вписатися” у системно-правове 

утворення більш ,,високого” рівня [173 ]. Затребуваність системного підходу у 

розкритті національної юридичної системи України як реального або ж потенційного 

елементу європейських міждержавних правових систем аналізує Л. Луць [ 174, с.304]. 

Водночас висловлюються і застереження щодо призначення системного підходу 

(академік О. Петришин) ,,схематизувати” наукове дослідження, ,,спрощувати 

реальність” [27, с.18].  

Попри розмаїття предметних сфер застосування системного підходу у 

дослідженнях теоретичної проблематики правової системи, спільним є те, що: по-

перше, уявлення про предмет пізнання науковці традиційно виражають через 

абстрактне поняття ,,система”. В залежності від тієї чи іншої відповіді на питання, що 

необхідно розуміти під терміном ,,система”, з’являються різні визначення правової 

системи, дискутуються питання щодо елементного її складу, структури, 

системоутворюючого фактора; по-друге, якщо у цілому розглянути історію розробки 

визначень поняття ,,правова система” у юридичній науці в рамках системного 
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підходу, можна помітити, що кожне з них розкриває певні грані свого багатого 

змісту, але винятково на емпіричному рівні теорії і у двох вимірах системного 

пізнання: предметному і функціональному; по-третє, широко використовується 

потенціал формально-структурного методу зорієнтованого на формалізовані 

концепції правового позитивізму, відтак на формальні ознаки правової системи як в 

юридичному, так і в соціальному контекстах. Особливості розвитку правової системи 

поза формальним аспектом залишаються поза увагою дослідників, не порушується 

питання про сутнісну характеристику правової системи, оскільки правовий 

позитивізм не передбачає вирішення проблеми сутності. 

У цілому аналіз наукових праць вітчизняних науковців показує, що 

дослідження правової системи, як правило, торкаються лише окремих сторін її 

еволюції. Досить розробленими ( і, тим не менше, дискусійними) є питання про 

визначенням місця сучасної правової системи України на правовій карті світу, 

розробку узгодженої, з огляду на процеси глобалізації, концепції індивідуалізації 

(ідентичності) правової системи України в генезисній структурі еволюції і розвитку 

правових систем; про взаємодію правової системи з іншими соціальними системами, 

а також розвиток, функціонування і внутрішньо системне значення окремих її 

елементів тощо. При цьому, абсолютизується принцип пріоритетності логічної 

системи юридичних знань, системи наукових правових понять і категорій за 

допомогою яких створюються ,,раціонально виважені” моделі правової системи (в 

науці моделі, створені на емпіричному рівні теорії, позначають терміном ,,грубість 

моделі”. Така модель лише описує реальність, але не пояснює її [ 175, с. 77 – 78]. 

Водночас комплексне системне дослідження, спеціально присвячене методології 

генезису правової системи України, в юридичній літературі відсутнє. 

Ми вбачаємо позитив у розробці таких моделей в тому, що вони виступають 

уже готовим, завершеним, сформованим цілим, безпосередньо розраховані на 

функціональний алгоритм заданого об’єкта, із наперед визначеною структурою, яка 

дає ,,правильне” його зображення. Виявлення функціонального алгоритму заданого 

об’єкта дозволяє виміряти, кількісно визначити і виразити сталі його відношення з 
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іншими у вигляді формули чи закону що спрощує використання створеної моделі в 

,,уречевленій”, виробничій діяльності. У кінцевому результаті, і ,,саме знання постає  

у вигляді формули чи закону” [176] . 

Без перебільшення можна стверджувати, що створені у такий спосіб моделі 

лише слугують способом упорядкування великого масиву матеріалу, 

напрацьованого юристами-практиками. Водночас, мусимо констатувати 

найсуттєвіший їх недолік. Він полягає у кон’юнктурних характеристиках правової 

системи, що кореспондуються з ,,бажаною метою” у досягненні прагматичного 

результату. Не потребує доведення очевидне, що ,,бажана мета” може породжувати 

хибні проблеми, котрі потенційно несуть у собі небезпеку і ризики, що виражаються 

у прагненні по можливості ,,втиснути” в наперед підготовлену схему реальну 

правову дійсність, а це є вкрай негативним явищем для соціальної практики (багатий 

історичний і правовий досвід людства є тому підтвердженням). 

Отже, основний недолік традиційної юридичної літератури полягає в тому, що 

комплекс об’єктів, які складають правову систему, вивчається переважно в 

статичному стані, основна увага правників концентрується на організаційно-

структурних і функціональних якостях правової системи, на її стабільності, порядку 

тощо. У той час як ,,Організація… – пише, наприклад, В. Карташов, – найбільш 

проявляється на етапі формування … соціальної системи при її створенні, і що 

наступне існування організації – це вже її існування як такої, що відбулась” 

[ 177, с.193 ]. Відповідно методика організації  – це є методика розробки конкретної 

галузевої проблематики, різного роду нормативних актів, але аж ніяк не 

фундаментальних проблем теорії.  

Таким чином, в рамках системного підходу правова система як об’єкт 

досліджується переважно на емпіричному рівні теорії. Акценти, в основному, 

концентруються на правовій системі як підсистемі суспільства, на елементному її 

складі, умовах функціонування, порівнянні з іншими системами, знаходженні 

спільного і відмінного в цих системах через зріз потреб юридичної практики. Проте, 

нерідко дослідження феномену правової системи перетворюється на дослідження 

позитивного права і законодавства. Домінує соціолого-юридичний підхід, засобом 
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якого вивчається зв'язок юридичної форми та соціального змісту (формальної і 

змістовної складових правової системи), дослідження соціально - юридичної природи 

права (ядра правової системи) тощо.  

У цілому раціональні моделі емпіричного рівня пізнання правових систем 

можна назвати власне юридичною, чисто логічною формою аналізу раціональна 

потужність яких виявляє себе в рамках власної парадигми. Що ж стосується питань, 

які цією парадигмою не охоплюються, то їх зазвичай або зовсім не беруть до уваги, 

або, у кращому разі, розглядають однобічно, що посилює підстави для суб’єктивних 

висновків стосовно ефективності тієї чи іншої раціонально виваженої логічної моделі 

правової системи, як нормативно-законодавчої форми забезпечення правового 

порядку. Такі моделі не спроможні описати усі аспекти еволюції правової системи, 

від часу виникнення права і до зрілої юридичної форми його інституціалізації.  

Доводиться констатувати, що спроби теоретичного осмислення проблеми 

методологічного забезпечення цілісності процесу пізнання генезису правової системи 

України на сьогодні мають епізодичний характер. Поза увагою науковців 

залишається проблема комплексного дослідження цієї проблеми, а отже і 

методологічного її забезпечення, що ще раз підтверджує актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження, особливо, по-перше, на тлі ,,недостатньо 

методологічних та фундаментальних досліджень” [179] і, по-друге, як зауважує 

академік Ю. Шемшученко, на тлі ,,необхідності правового пошуку, дискусійного 

вивчення категорій загальної теорії держави і права, їх широкого обговорення 

науковою громадськістю, обґрунтування нових підходів та ідей, що спонукали б 

наукову думку до сміливих, корисних та новаторських висновків…” [1, c.3]. 

Альтернативний традиційним поглядам підхід обґрунтовує А. Черненко. Він 

пропонує здійснювати аналіз проблематики формування й розвитку правової 

системи, відштовхуючись не від поняття ,,система”, а від уявлень і набутих в науці 

знань про рівні системної методології та про системну цілісність як таку , в рамках 

якої науковець аналізує рівні і методи наукового пізнання, які адекватні проблемі 

генезису правової системи [102, с.83 – 97 ].  
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Пропозиція А. Черненка має усі переваги бути широко реалізованою з огляду 

на поширену в науці ідею міждисциплінарних досліджень проблематики правової 

системи. Останні є реальною альтернативою обмеженим можливостям 

дисциплінарного, тобто однобічного, ,,галузевого” принципу пізнання правової 

дійсності [ 180 ]. Міждисциплінарний підхід оцінюється як вища форма 

інтегративної тенденції в науці, а методи міждисциплінарних досліджень як такі, що 

виражають інтегровану єдність, синтез різних рівнів методології пізнання [ 181, с.7 ].  

У цьому разі, слід погодитись із М. Марченком, що системність (системний 

аналіз, системний підхід і т.п.), будучи невід’ємною складовою теорії пізнання як 

методології, максимально ефективна не тільки і не стільки сама по собі, скільки у 

взаємозв’язку і у взаємодії з іншими складовими загальнонаукової методології, що 

пропонує нові напрямки досліджень на рівні міждисциплінарності [164, с.250]. 

Такої ж думки дотримується В. Селіванов, наголошуючи на органічному 

взаємозв’язку спеціального методологічного і теоретичного знання про право, 

правові відносини, правове регулювання суспільних відносин із соціальною 

філософією і соціологією. У численних статтях і фундаментальній монографії, яка 

підсумовує думки і напрацювання вченого [ 160; 182 – 183 та ін. ] намічено шляхи 

розв’язання проблеми міждисциплінарного рівня дослідження правових феноменів в 

рамках методологічного плюралізму, який полягає в інтеграції філософсько –

 світоглядних і наукових методів та методологічних підходів [160, с. 495, 531 ].  

Цікаві ідеї щодо визначення нових напрямків дослідження в юридичній науці в 

координатах методологічного плюралізму можна знайти в роботах українських і 

зарубіжних вчених С. Алексєєва, В. Бабкіна, Г.Дж. Бермана, В. Кравец, 

В. Графського, Д. Керімова, А. Козловського, М. Козюбри, В. Кудрявцева, 

Г. Мальцева, С. Максимова, М. Марченка, В. Нерсесянца, М. Тарасова, 

П. Пацурківського, А. Полякова, П. Рабіновича, В. Селіванова, І. Усенка, М. Цвіка, 

І. Честнова, Ю. Шемшученка, А. Дж. Холла та ін., які звертають увагу на 

евристичний потенціал для юридичної науки інтегративного методологічного знання. 

Термін інтеграція вживається в найширшому розумінні цього слова – від інтеграції, 

яка здатна подолати предметні полярності серед домінуючих типів праворозуміння, 
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до інтеграції, спрямованої на нову, загальнометодологічну єдність традиційних і 

інноваційних підходів. Визнається, що евристичний потенціал інтегративного 

підходу спроможний вплинути на побудову ефективних теоретичних і прагматично -  

прогностичних моделей пояснення правової дійсності. 

Так, В. Графський порушує питання про актуальність інтегральної 

юриспруденції і наголошує на двозначності цього терміну. З одного боку мова йде 

про узагальнене теоретичне правознавство під назвою ,,інтегративна юриспруденція”, 

що означає перш за все відкритість юриспруденції синтезу і синтезаторським 

зусиллям, а з іншого – про ,,інтегральну юриспруденцію”, як вже завершений синтез 

[184]. І далі, науковець підкреслює актуальність інтегративного підходу в 

юриспруденції і зауважує: ,,Юриспруденція, яка в традиційному ракурсі вимірюється 

історичним, теоретичним і практичним правознавством, може бути доповнена 

такими характеристиками, які виглядають правдоподібними лише в контексті 

цілісного соціокультурного (курсив наш – М.М.) і тим самим міждисциплінарного 

підходу до вивчення права і правознавства” [184, c.61].  

Отже, по-перше, йдеться про актуальність інтегрованого праворозуміння, яке 

опосередковує ланку між філософією і теорією права через зріз гносеологічного 

аналізу основ правової теорії, що можливо на тлі цілісного соціокультурного 

підходу; по-друге, про наукову доречність дослідження права у соціальному 

контексті як невід’ємної складової людської культури, який виявляє себе у різних 

формах та з обов’язковим акцентом на ціннісному вимірі взаємозв’язку права і 

культури [185].  

У зв’язку з актуалізацією інтегративного підходу варто зосередити увагу на 

слушному застереженні П. Рібіновича щодо його застосування ( вчений вживає 

поняття інтегральний підхід у розумінні як сфера методології). ,,Названий підхід¸ –

 пише П. Рабінович, – об’єктивно обумовлений низкою закономірних соціальних 

процесів… Однак він не тільки не повинен суперечити вимогам системного підходу, 

а має бути його своєрідною конкретизацією, інструментом реалізації його вимог. У 

іншому випадку інтеграція є нічим іншим як еклектизацією, тобто механічним, 

досить довільним перемішуванням декількох, зазвичай добре відомих теорій, 
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концепцій, поглядів. І хоча при першому, поверховому сприйнятті такої ,,суміші” 

може виникнути враження новизни, однак якісно нові знання тут навряд чи вдасться 

здобути. Будь-яке справді інтегральне праворозуміння не може не розбудовуватись 

навколо певного концептуально - змістовного, певного світоглядно-філософського 

стрижня. Розшукавши, виявивши (назвавши) це ,,ядро”, ми дістаємо можливість 

аналізувати фундамент, базис, основу інтегрування, з’ясувати його принципи і 

механізми, а відтак  і його обґрунтованість” [23, c.71]. 

Застереження П. Рабіновича поділяють і окремі російські науковці. Так, автори 

колективної монографії з проблем класичної і некласичної метафізики, по-перше, 

наводять низку вимог, які мають відповідати умовам міждисциплінарного рівня 

дослідження: 1) такі дослідження повинні не заперечувати, а узагальнювати досвід 

попередників; 2) при аналізі проблем у контексті нового цивілізаційного досвіду, 

його основ і перспектив; акценти необхідно зосереджувати не стільки на статуарній 

структурованості, скільки на процесуальній динаміці осмислення і смислотворення, 

яке є результатом глибокого індивідуального досвіду, проявом людської свободи і 

відповідальності; по-друге, виокремлюють кілька варіантів міждисциплінарності і 

міждисциплінарного підходу: 1) метафоризація, коли дослідник використовує 

терміни однієї науки для пояснення явищ, які вивчає інша; 2) використання понять 

інших наук для пояснення ускладнених сегментів реальної дійсності; 3) створення 

нового синтезу, який відкриває нову реальність. Прикладом такого синтезу є 

синергетика [186, с.354 – 355]. 

У цілому завдяки спільним зусиллям прогресивно мислячих науковців 

методологічний плюралізм став традиційним для юридичної науки і створює 

можливість ,,універсального” підходу до проблематики правової системи. 

Водночас він породжує низку проблемних ситуацій, що виражається: 

По-перше, у спокусі абсолютизувати або перебільшувати значення підходів, 

пізнавальних засобів і методів тієї чи іншої світоглядно - філософської парадигми 

(наслідком цього є неправомірне перебільшення методологічної ролі одних 

філософських і соціологічних напрямків і недооцінка інших). Подібна тенденція веде 

не до інтеграції і взаємозбагачення різних методологічних шкіл і течій, а, навпаки, до 
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механічного витіснення низки актуальних методологічних напрямків. Причина 

вбачається в тому, що на даний момент відсутнє визначення міждисциплінарних 

досліджень в юридичній науці, яке було б визнане більшістю дослідників і дозволило 

б, таким чином, розглядати його як певний рубіж у вивченні правової системи, коли 

виявлені основні її риси як об’єкта дослідження, досягнуто певної узгодженої оцінки 

щодо його місця в структурі теоретичного правознавства, створені передумови для 

обговорення та розробки методів дослідження, здатних забезпечити його високу 

результативність. 

По-друге, проблемна ситуація виникає і у зв’язку із визначенням методів 

власне правознавства. Так, одні науковці стверджують, що юридична наука має свої 

власні, притаманні тільки їй методи пізнання державно-правової дійсності [187, с.18]. 

Інші – вважають, що ці методи важко визнати ,,чисто правовими”, власне методами 

юридичної науки, притаманними тільки їй, так як вони являють собою модифікацію 

загальних логічних засобів і застосовуються також іншими соціальними 

науками [ 111, с.11 ].  

На думку А. Черненка, критерій розмежування конкретно - правових методів 

від загальних і спеціальних проходить по лінії форми і змісту. Так, наприклад, 

формально - логічний метод, який у структурі методології правознавства 

кваліфікується як власний метод пізнання, з точки зору специфічної природи його 

змісту, можна віднести до спеціальних методів правознавства, а з точки зору форми 

застосування він виходить за юридичні рамки і становить метод інших соціальних 

наук. У цьому разі його можна назвати методом правознавства лише з певною 

часткою ймовірності [ 102, с.26]. 

Таким чином, у зв’язку із вищезазначеним, актуалізується проблема адаптації 

методів і методологічних підходів до предметної сфери теоретичного правознавства 

у цілому і дослідження проблематики правової системи зокрема, включаючи 

проблему генезису правової системи України. 

Принципове розширення міждисциплінарного контексту сучасного 

правознавства з необхідністю породжує низку проблем, зокрема щодо  встановлення 
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обсягу і змісту правових понять, які сформувались в рамках міждисциплінарних 

досліджень, зорієнтованих на предмет чи на метод.  

Так, зокрема, український науковець М. Панов, зауважує, що ,,при вирішенні 

питання щодо встановлення обсягу і змісту міждисциплінарних правових понять 

(зорієнтованих на предмет – М.М.), які належать до того чи іншого блоку наук, і при 

їх інтерпретації слід враховувати співвідношення і взаємозв’язок цих юридичних 

наук, наявність між ними відносин не тільки координації, але й субординації, коли в 

цьому їх субординуючому співвідношенні визначальну роль мають фундаментальні 

науки. Інше рішення суперечило б принципу системності і жорсткості 

співвідношення правових понять, тобто вимогам логіки права” [ 25, c.125]. Дане 

тлумачення конкретизується через опис дисциплінарних досліджень як вирішення 

завдань, детермінованих уявленнями про предмет, де домінують вертикальні зв’язки 

від теорії до експерименту і навпаки.  

Водночас, білоруський науковець В. Стьопін підкреслює, що ,,У 

міждисциплінарних дослідженнях  навпаки, передбачається, що головне – це 

горизонтальні зв’язки, знання методу і перенесення методу із однієї науки в іншу,… 

відповідно до якого відшукують і відповідні предметні сфери застосування ” 

[188, с.69]. Ці дослідження поєднують ,,між собою достатньо віддалені і сугубо 

специфічні, на перший погляд, предметні сфери. У сучасних умовах вирішальну 

роль для розвитку таких досліджень відіграють загальнонаукові уявлення про 

фізичні, біологічні і соціальні об’єкти як про системи, що самоорганізуються, що 

відкриває шлях до нових можливостей міждисциплінарного синтезу… Об’єкти, що 

підлягають науковому аналізу усе частіше розглядаються як різні варіації процесів 

самоорганізації, становлення і функціонування систем у їх історичному розвитку. У 

цьому разі, стає можливою взаємна трансляція … методів із природничих наук у 

соціальні і навпаки” [188, с.70 – 71]. 

Український дослідник економічних систем О. Скаленко відзначає, що 

,,взаємна трансляція” методів необхідна для посилення об’єктивності наукових 

знань за посередництвом методів як гуманітарних, так і природничих наук і 

диктується, передусім, законом всеєдності об’єктивно існуючого світу. Згідно із цим 
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законом картина відображеного людиною світу має бути цілісною із збереженням 

деякого субстанційного зв’язку із ,,живою об’єктивною дійсністю” [189, с.112].  

Чим ширші запозичення фактологічної, методологічної і нормативної бази з 

інших сфер пізнавальної діяльності (інших наук), тим більшої універсальності 

набуває теоретична конструкція, здатна об’єднати різні за природою явища на основі 

єдиних принципів пізнання. В літературі проводиться думка, що сьогодні вже можна 

стверджувати про предметно – дисциплінарну організацію сучасної науки, фіксувати 

її логіко – методологічну і концептуальну базу, яка є вираженням двоєдиної 

гуманізації позитивного знання [ 190 ]. 

Названі методологічні посилки, сформульовані М. Пановим, П. Рабіновичем, 

В. Селівановим, О. Скаленком, В. Стьопіним та ін., виражають сутність 

дисциплінарного і міждисциплінарного підходів, але з вказівкою на те, що 

інструментальні можливості методів їх реалізації здатні розкритися в рамках 

конкретної парадигми. 

Останнє, має вагоме значення для включення у зміст і структуру предмету 

нашого дисертаційного дослідження поряд з нормами права тих юридичних за своєю 

природою і характером явищ, інститутів і установ які безпосередньо пов’язані з 

правом, державою, в певному сенсі є похідними і залежними від них і в 

повсякденному житті справляють прямий чи опосередкований вплив на них. Мова 

йде про правову культуру, правову свідомість, правову ідеологію, правові відносини, 

правомірну поведінка, правопорушення тощо. Уявлення про їх органічний 

взаємозв’язок і взаємовплив можна сформувати лише в рамках міждисциплінарного 

підходу, зорієнтованого не на предметну сферу, а на метод.  

У цьому ключі, заслуговує на увагу спроба Н. Оніщенко доповнити системний 

підхід нормативно-ціннісним. На основі узагальнень сучасної науки вона визначає 

два основні теоретико-методологічні та концептуальні підходи до аналізу правової 

системи суспільства: системний, в рамках якого переважно порушуються і 

досліджуються проблеми структурних зв’язків правової системи, її здатність до 

адаптації у відповідь на зміну соціальних умов функціонування суспільства; та 

ціннісно-нормативний, в рамках якого порушуються і досліджуються проблеми 
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культурно-історичного і духовного змісту правової системи, що ґрунтується на 

ідеалах справедливості, свободи, рівності, прав людини і т.п. Водночас наголошує, 

що системний варіант теорії правової системи розроблений найретельніше. У його 

координатах досліджується основа об’єкта правової системи у чисто юридичному 

контексті – право як державнозобов’язувальний інститут. Ціннісно-нормативний її 

варіант, який змістовно орієнтований на усі правові за своєю природою і характером 

явища – правову культуру, правову свідомість, правовий менталітет тощо, потребує 

ще змістовних досліджень [ 16, с.14; 68, с.14 ]. 

Істотно, що ціннісно-нормативний напрямок у дослідженні правової системи 

кореспондується із соціокультурним підходом, який окремими дослідниками 

В. Графським [184, с.63 ], Н. Оніщенко [ 68, с.5 ], В. Синюковим [ 191 ] та ін. 

визнається перспективним у дослідженні національного права і правового порядку. 

При цьому і право, і правовий порядок розглядаються як складові національного 

духовного життя народу, що в значній мірі визначають специфіку і унікальність 

національних правових систем. 

Сучасне правознавство вже не розглядається як ,,чиста” гносеологія чи 

,,правова праксеологія” тобто як пізнавальний процес, що позбавлений зв’язків із 

соціокультурним середовищем. Отже, актуальність проблеми цінностей у праві та їх 

впливу на пізнання права; зв’язків духовно-ідеологічного контексту і стану правових 

досліджень; впливу національного соціокультурного середовища на правову науку і 

т.п. не викликає заперечень [ 139; 192 ] і засвідчує тенденцію до гуманізації правової 

системи. 

На формування наукових положень і висновків нашого дисертаційного 

дослідження суттєвий вплив справили праці, в яких розв’язуються проблеми 

сучасних інноваційних методологічних підходів до пояснення реальної дійсності у 

цілому і правової дійсності, зокрема. У їх числі  дослідження Р. Абдєєва, 

В. Аршинова, В. Бабкіна, К. Бєлякова, В. Бранського, В. Буданова, О. Венгерова, 

Л. Бевзенко, Ю. Ветютнєва, В. Войцеховича, Ю. Данилова, К. Делокарова, 

І. Добронравової, М. Кагана, В. Карташова, Л. Няпінєна, Є. Князєвої, С. Курдюмова, 

О. Скаленка, В. Стьопіна, О. Тихомирова, Д. Чернавського, А. Черненка та ін. 
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У працях цих авторів найчастіше поняття міждисциплінарності вживається 

стосовно синергетики, як нової парадигми наукового знання, утім як такої, що не є 

радикальною протилежністю дисциплінарному підходу. Ця ж ідея набула широкого 

обґрунтування в рамках наукових проектів, створення яких ініційоване зокрема 

Інститутом філософії Академії наук, окремими університетами Російської Федерації 

та в колективних працях російських науковців [ 193 – 195 ]. 

Завдячуючи зусиллям В. Бабкіна, В. Бачиніна, О. Венгерова, Ю. Ветютнєва, 

А. Луць, Г. Лєснікова, І. Кривцової, А. Машкова, Л. Міцкевича, М. Сапронова, 

П. Сімашенкова, В. Сорокіна, А. Кононової, А. Черненка, І. Честнова, К. Шундікова 

та ін. в загальнотеоретичному правознавстві утверджується положення, що 

синергетика не ізольована від теоретико-практичних проблем правознавства. 

Так, зокрема, академік В. Бабкін, аналізуючи стан методології дослідження 

історії держави і права України, наголошує на евристичному потенціалі 

синергетичної моделі, суть якої – тяжіння складних систем до самоорганізації, пошук 

універсальних принципів та зразків еволюції складних систем до стабільності 

[23, с.106 ]. Аналіз розвитку правової системи з урахуванням положень синергетики 

пропонує здійснювати Л. Луць [ 174, с. 304 ]. Питання про можливість вивчення 

правових явищ в рамках синергетичної парадигми порушують українські науковці 

О. Джужа, Р. Калюжний, Ю. Орлов та ін. [196]. 

У 2008 році в Україні захищена кандидатська дисертація ,,Методологічна роль 

синергетики у порівняльно-правовому пізнанні” [ 197 ]. Її автор, український 

науковець І. Кривцова від загального опису застосування синергетики у дослідженні 

правових систем перейшла до теоретичного її розгляду як одного з методів пізнання 

правової системи. Для нашого дослідження ця робота має значення в усвідомленні 

конструктивної ролі як випадковостей, так і нового виду закономірностей еволюції та 

самоорганізації правової системи України в процесі генезису і, насамперед, 

функціонування її особливого стану ,,перехідного типу”. 

Вагу таких досліджень для аналізу питання саморозвитку і самоорганізації 

правової системи України в процесі генезису важко переоцінити, оскільки існуюча 

наукова невизначеність щодо історичних меж і особливостей її становлення і 
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виникнення, належності (чи тяжіння) до тієї чи іншої правової сім’ї, інтеграції 

політично роз’єднаних і протиставлюваних періодів існування українського права 

тощо, сприяє поширенню ідеологічних спекуляцій, пов’язаних із мусуванням ідеї про 

неминучу трансформацію менш ,,розвиненої” правової системи України у лоно більш 

,,розвинених” правових систем. 

У цьому зв’язку актуалізується проблема саморозвитку і самоорганізації 

правової системи України в умовах дискретного розвитку української державності у 

контексті як проблематики генезису правової системи України, так і розробки 

загальної теорії правової системи, яка б вирізнялась не тільки загальногуманістичним 

потенціалом, але й враховувала культурні та історичні особливості розвитку 

українського права. Ця проблема може бути розв’язана за умови дотримання 

системності як самого процесу пізнання, так і системності методології дослідження. 

Водночас необхідно зауважити, що, в літературі питання про здатність 

правової системи до саморозвитку і самоорганізації є дискусійним. Так, В. Сорокін, 

захищаючи ідею про саморозвиток правових систем, пише, що ,,правову систему 

суспільства традиційно відносили до систем, що не володіють властивостями до 

саморозвитку, оскільки не мають самостійного джерела саморуху і 

самоорганізації; джерело їх розвитку перебуває не стільки всередині, скільки 

поза їх межами” [110, с.100 ]. 

Поділяє точку зору В. Сорокіна щодо здатності правових систем до 

самоорганізації зокрема і Ю. Ветютнєв.  Серед основних рівнів правової системи, до 

яких науковець відносить: позитивне право; правові відносини; правосвідомість; 

юридичну науку; правові інститути держави (перш за все правоохоронні органи) – на 

його думку, для такого елементу правової системи як правова свідомість, 

самоорганізація є не просто ,,нормальним, а єдиним способом існування” [ 198, с.65].  

Із-за властивостей консерватизму, правова свідомість як елемент правової 

системи, здатна забезпечити, як пише О. Скакун, стійкість правовій системі, за умов її 

трансформації ,,…завдяки наявності в її підставі якоїсь константи, насамперед 

моральних підвалин  – справедливості, обов’язку, солідарності, колективізму. Ці 

глибинні цінності менталітету суспільства залишаються незмінними при всіх 
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модифікаціях… економічних і політичних відносин і легітимують увесь соціальний 

устрій” [ 25, с.612 ]. Ця методологічна посилка щодо ролі правової свідомості в 

процесах самоорганізації правової системи підтверджує доцільність дослідження 

генезису правової системи України у ментальному вимірі. 

Ми вбачаємо, що суперечки про нездатність правової системи до саморозвитку 

і самоорганізації пов’язані з різними методологічними підходами до розв’язання 

проблеми.  

Ті, хто стверджують, що правова система не має самостійного джерела до 

саморозвитку а) не враховують основної ідеї діалектики про саморозвиток 

матеріальних об’єктів; б) залишають поза увагою поняття і принципи системного 

дослідження, серед яких самоорганізація є рівноцінним у числі таких понять як 

цілісність і зв’язок; структура і організація; рівні системи і ієрархія цих рівнів; 

управління; мета і доцільність поведінки системи; функціонування і розвиток 

системи і, у такий спосіб, залишаються на позиціях механіцизму – однобічного 

методу пізнання, який є виявом крайньої форми редукціонізму; в) не враховують 

положення, що усі соціальні об’єкти, які розглядаються з урахуванням їх історичного 

розвитку, у контексті синергетики, відносяться до типу складних систем, що здатні до 

самоорганізації. 

Аналіз наукових праць українських і зарубіжних дослідників свідчить, про все 

ще недостатню увагу до питання методологічного забезпечення проблематики 

генезису правової системи України в рамках інноваційних підходів. Такий стан 

речей, на наш погляд, пояснюється глибокою кризою методології вітчизняної 

юридичної науки, на яку, повторимося, вказують провідні українські науковці 

[ 158, с.3 – 9; 159, c.4 – 9; 160, с.370]. 

Слід погодитись з російським правознавцем М. Тарасовим, що з точки зору 

сьогоднішніх завдань вітчизняної юриспруденції таке відношення до методологічних 

норм наукової роботи навряд чи можна визнати задовільним [ 199 ]. У цьому разі, 

особливість системного дослідження генезису правової системи України як цілісного 

правового утворення вбачається в органічному поєднанні методів двох пізнавальних 

рівнів емпіричного і теоретичного в рамках системної методології і такого 



 76 

методологічного підходу, який не нормує саме дослідження, а задає відповідну 

програму його методологічного забезпечення. Гадаємо, що він має співвідноситися з 

аспектами системної методології у цілому і системного підходу зокрема. 

Проведені нами дослідження стану методології в загальнонауковій сфері, дають 

підстави стверджувати, що таким  вимогам відповідає системно-інформаційний 

підхід. Як свідчить великий масив публікацій, цей підхід широко застосовується як 

природничою так і гуманітарною науками та може розглядатися однією із багатьох 

версій загальнонаукового інтегративного підходу до правопізнання, зорієнтованого 

на принцип універсального еволюціонізму, що поєднує ідеї еволюції і системного 

підходу та розповсюджується на усі сфери буття, встановлення зв’язків між неживою, 

живою і соціальною природою [200; 201, с. 647 – 658; 202 – 207 ]. Стратегію пізнання 

в рамках системно-інформаційного підходу задає системно - інформаційний 

принцип, який полягає в розгляді об’єктів вивчення крізь призму категорій ,,система” 

та ,,інформація”.  

Практику осмислення поняття правової системи у інформаційному аспекті 

юридична наука радянської доби започаткувала ще в 60-ті – 70-ті рр. ХХ ст. Завдяки 

зусиллям А. Васильєва, В. Казімірчука Д. Керімова, В. Кудрявцева та ін. у 

правознавстві утвердилась ідея про право, правову систему і її підсистеми як 

інформаційні утворення, які за своєю природою відрізняються від інших систем, 

таких як автомат, людина, суспільство, але тотожні за процесами інформаційного 

функціонування. І, зокрема, як невід’ємні частини суспільства правові інформаційні 

утворення являють собою живий організм у його функціонуванні і розвитку 

[ 208-209 ].  

У доступній нам юридичній літературі з питань методологічного забезпечення 

проблематики правової системи України ми не зустрічалися з практикою 

застосування системно-інформаційного підходу. В даній дисертації і в окремих 

монографіях нами здійснено спробу заповнити існуючу прогалину в методології 

пізнання [118; 150; 210 ]. З посиланням на наші дослідження в юридичній літературі 

уже порушено питання про доцільність застосування системно-іформаційного 

підходу у порівняльно-правових дослідженнях правових систем [ 18, с.9 ] та про 



 77 

вірогідну можливість використання в методології правового регулювання [ 211 , с. 18] 

тощо.  

Безумовно, значення системно-інформаційного підходу у дослідженні генезису 

правової системи не слід перебільшувати, а тим більше абсолютизувати. Але не 

правильно було б не помічати його евристичних можливостей у пізнанні умов 

формування її системності в процесі генезису, особливо у частині розуміння 

механізму переходу від одного якісного стану до іншого у процесуальному контексті 

нескінченних трансформацій циклічного характеру. 

Більше того, звернення до евристичного потенціалу системно-інформаційного 

підходу узгоджується з тенденцією до інтеграції наукового знання, яка, як відомо, 

оцінюється в науці як центральна проблема наукової методології в рамках якої  

інтегративна роль відводиться загальнонауковим методам. А зростання 

загальнонаукового змісту комплексу методів наукового пізнання і пов’язаних з ними 

загальнонаукових понять є найважливішою рисою процесу спадкоємності та 

інтеграції наукового знання, опрацювання єдиних методів дослідження, адекватних 

уявленням про єдність усього сущого та здатних крізь систему вивірених категорій 

 забезпечити шлях до єдності наукового знання [ 212 ]. 

Підсумовуючи вище зазначене слід виокремити проблеми, які, на нашу думку, 

заслуговують на першочергове вирішення: 

а) вироблення адекватних пізнавальних засобів, які здатні системно і 

пропорційно виразити узгодженість в правовій системі соціальної, юридичної і 

соціокультурної сторін та пов’язати в єдиний вузол її минуле, сучасне й імовірне 

майбутнє. Це можна здійснити шляхом поєднання традиційних методів дослідження 

із методами оцінки корисності нових знань, характеристики повного інформаційного 

циклу та рушійної сили інформації в соціальних системах, її ролі в самоорганізації та 

динаміці правової системи;  

б)  набуття правовою системою інтегративних властивостей в процесі 

виникнення, становлення і розвитку, що кореспондується із виникненням нових 

якостей системної, структурно-функціональної цілісності і перебудови блоку 
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управління від соціального (саморегулятивного) до державно-юридичного 

(формального чи інституційного); 

г) узгодженої, з огляду на процеси глобалізації, концепції індивідуалізації 

(ідентичності) правової системи України в генезисній структурі еволюції і розвитку 

правових систем, яка б засновувалась на об’єктивному знанні про історичні умови, 

причини, час виникнення, зміст та логіку процесу переходу від первісно-аморфної її 

структури до понятійно-оформленого стану. Слід враховувати, що ідентичність 

правової системи обумовлюється комплексом ознак, які особливим чином 

виявляються на ментальному, правовому і ідеологічному рівнях. 

 Шлях вирішення зазначених проблем вбачається у наступному:  

а) у виваженій, коректній, у допустимих межах застосування в рамках методу 

загальної теорії держави і права адаптації метанаукових методологічних підходів, 

котрі виражають зв'язок із суспільною практикою і іншими науками. Мета їх 

застосування – підвищення вірогідності знань і висновків про адекватність 

теоретичних моделей правової системи суттєвій потребі суспільства, задоволення 

якої прямо кореспондується із ціллю правової системи і визначає загальносоціальний 

зміст її функцій – забезпечення оптимальних умов комунікації в рамках правового 

порядку,що підтримується засобами правового впливу і правового регулювання;  

б) у запровадженні в методологію теоретичного дослідження генезису правової 

системи України системно-інформаційних уявлень про еволюцію і розвиток усіх 

типів систем (природних і соціальних) як простір нескінченних трансформацій 

циклічного характеру, що відкриває можливості розширення предметних рамок 

пізнання за рахунок поняття ,,інформація” в контексті заданої мети. 

Таким чином, завершуючи аналіз існуючих традиційних і інноваційних 

підходів до методологічного забезпечення теоретичного аналізу генезису правової 

системи України, необхідно відзначити існування вагомих напрацювань як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців в сфері методології пізнання проблематики 

правової системи у цілому. Від них слід відштовхуватися в пошуках нових напрямів 

у розв’язанні низки проблем дисертаційного дослідження (у числі яких перебуває 

ключова проблема зв’язку функції і генезису), які не можуть бути розв’язаними в 
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рамках традиційних підходів. Все це підтверджує актуальність залучення до аналізу 

цих проблем метанаукових методологічних підходів, котрі виражають зв'язок із 

суспільною практикою, з іншими науками, завдяки чому, як справедливо наголошує 

О. Скакун, відбувається ,, відновлення, удосконалення власних методів (юридичної 

науки – М.М.) шляхом освоєння методів інших наук” [213, с.217]. 

Узагальнений аналіз літератури свідчить, що сучасна методологія дослідження 

проблематики правової системи, включаючи й питання генезису, ґрунтується на 

поєднанні та взаємодоповненні принципів юридичного позитивізму, юридичної 

соціології та інтегративної юриспруденції, а також ідеї визнання прав та свобод 

людини як найвищої соціальної цінності. Домінує соціолого-юридичний метод, 

засобом якого вивчається зв'язок юридичної форми та соціального змісту 

(формальної і змістовної складових правової системи), дослідження соціально-

юридичної природи права (ядра правової системи). 

Основними напрямами і тенденціями в методології генезису правової системи 

України слід визнати: 

1. Запровадження як інноваційних методів пізнання і методологічних підходів, 

так і більш змістовнішого та ефективнішого використання досягнутих результатів у 

сфері застосування системного підходу. У цьому зв’язку потребують кореляції 

уявлення, згідно з якими аналіз функціонування й розвитку правової системи можна 

забезпечити переважно методами системно-структурного й системно-

функціонального підходів та погляди на абсолютизацію принципів пріоритетності 

логічної системи юридичних знань, системи наукових правових понять і категорій з 

допомогою яких створюються ,,раціонально виважені” моделі правової системи, які 

можуть накладатися на будь-яку правову ситуацію без урахування національних та 

історичних особливостей розвитку конкретного суспільства; 

2. Інтеграцію наукового знання на основі поглиблення міждисциплінарних 

досліджень. Адаптація метанаукових підходів до вирішення проблеми генезису 

правової системи України, як необхідної умови досягнення об’єктивності результатів 

в юридичній науці, породжує тенденцію до філософсько-методологічного 

плюралізму; 
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3. В координатах інтеграції наукового знання актуалізується питання більш 

повного використання евристичного потенціалу методів системного дослідження в 

рамках методології системно-інформаційного підходу на основі системно-

інформаційного принципу, який полягає в розгляді об’єктів наукового аналізу крізь 

призму категорій ,,система” і ,,інформація”; 

4. Гуманізацію наукового знання на основі розширення соціокультурного 

контексту аналізу, що значно збагачує національну концепцію розвитку правової 

системи України в сучасних умовах трансформації українського суспільства, 

демонструє ефективність її дослідження в соціальному контексті правових традицій 

та дає змогу не тільки порушити, а й вирішити питання соціокультурних ознак, 

зорієнтованих на ціннісно-нормативний аспект правової системи, розуміння її 

сутності як явища цивілізації, породження культури і продукт етносу і які в комплексі 

із загальними (соціальними) і спеціальними (юридичними) ознаками спроможні 

сформувати цілісне уявлення про правову систему України як унікальне явище на 

правовій карті світу. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

Проведений аналіз літератури дозволяє зробити висновки щодо сучасного 

стану, проблем та перспектив дослідження генезису правової системи України. 

1. Засобом проблемно-хронологічного методу здійснено історіографічний 

аналіз юридичної літератури і встановлено, що важливе для розвитку теорії й 

методології правової системи України та для суспільно-юридичної практики питання 

теоретико-методологічного обґрунтування генезису правової системи України з 

точки зору системності цього процесу та застосування потенціалу інноваційних 

підходів, запропонованих сучасною наукою, не порушувалось на рівні 

монографічного дослідження і не розглядалось як окремий предмет наукового 

аналізу. 

2. Виявлено, що основними тенденціями в теорії і методології становлення та 

розвитку правової системи є інтеграція і гуманізація наукового знання; актуальною –

 проблема міждисциплінарних досліджень на основі принципу світоглядно-

методологічної плюралізації; включення у сферу пізнання ціннісно-нормативного 

підходу, що регулює процес пізнання на основі ціннісних ідеалів. 

На даному етапі наукових досліджень відчувається: а) гостра потреба у 

розробці загальнотеоретичних основ аналізу генезису правової системи України як 

правової цілісності, чіткого визначення проблематики і найбільш важливих у 

науковому і практичному плані напрямів дослідження цієї теми в умовах 

самовизначення юридичної науки як національної; б) необхідність внесення коректив 

у методологію пізнання, яка має потребу у фундаментальних доповненнях, які б 

дозволили здійснювати теоретичний синтез в рамках тенденцій до інтеграції й 

гуманізації наукового знання.  

3. З’ясовано, що традиційно вживані в дослідженні правової системи системно-

структурний і системно-функціональний підходи, котрі демонструють свій 

евристичний потенціал у пізнанні правової системи в просторово-синхронному її 

вимірі виявляють методологічну обмеженість у процесуально-діахронному контексті 
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аналізу. У той час як звернення до діалектики просторово-синхронного і 

процесуально-діахронного начал дозволяє не тільки диференціювати темпоральний і 

структурно-функціональний аспекти буття правової системи, її еволюцію і розвиток, 

організацію і самоорганізацію, але й відкриває реальну перспективу для 

процесуального аналізу породження її нових якостей, логіки спадкоємності і новизни, 

володіння якою є необхідною передумовою високої юридичної культури 

правотворчості й правозастосування, створення ефективних правових засобів 

регулювання суспільних відносин, які генеруються у правовій системі. 

4. На першочерговість вирішення ,,претендують” проблеми: 

а) вироблення адекватних пізнавальних засобів, які здатні системно і 

пропорційно виразити узгодженість в правовій системі соціальної, юридичної і 

соціокультурної сторін та пов’язати в єдиний вузол її минуле, сучасне й імовірне 

майбутнє. Акценти повинні зміщуватися у бік поєднання традиційних методів 

дослідження із методами оцінки корисності нових знань, характеристики повного 

інформаційного циклу та рушійної сили інформації в соціальних системах, її ролі в 

самоорганізації та динаміці правової системи;  

б) конкретизації стосовно об’єкта дисертаційного дослідження концептуально 

узгодженого поняття правової системи із застосуванням основних положень 

загальної теорії систем і сучасної методології системних досліджень, на якому має 

базуватися теоретичний аналіз генезису правової системи України;  

в) узгодженої, з огляду на процеси глобалізації, концепції індивідуалізації 

правової системи України в генезисній структурі еволюції і розвитку правових 

систем, яка б засновувалась на об’єктивному знанні про історичні умови, причини, 

час виникнення, зміст та логіку процесу переходу від первісно-аморфної її структури 

до понятійно-оформленого стану; 

 г) набуття правовою системою інтегративних властивостей в процесі 

становлення, виникнення і розвитку, що кореспондується із виникненням нових 

якостей системної, структурно-функціональної цілісності і перебудови блоку 

управління від соціального (саморегулятивного) до державно-юридичного 

(формального чи інституційного). 
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5. Змістовне і комплексне вирішення названих проблем в рамках тенденції до 

інтеграції наукового знання вбачається: 

а) у запровадженні в методологію теоретичного дослідження генезису правової 

системи України системно-інформаційних уявлень про еволюцію і розвиток усіх 

типів систем (природних і соціальних) як простір нескінченних трансформацій 

циклічного характеру, що відкриває можливості розширення предметних рамок 

пізнання за рахунок поняття ,,інформація” в контексті заданої мети; 

 б) у виваженій, коректній, у допустимих межах застосування в рамках методу 

загальної теорії держави і права, адаптації метанаукових методологічних підходів, 

котрі виражають зв'язок із суспільною практикою і іншими науками. Мета їх 

застосування – підвищення вірогідності знань і висновків про адекватність 

теоретичних моделей правової системи суттєвій потребі суспільства, задоволення 

якої прямо кореспондується із ціллю правової системи і визначає загальносоціальний 

зміст її функцій – забезпечення оптимальних умов комунікації в рамках правового 

порядку, який підтримується засобами правового впливу і правового регулювання. 

6. На сучасному етапі розвитку вітчизняної юридичної науки і правової 

дійсності реальні показники ефективного дослідження виникнення, становлення і 

розвитку правової системи України як об’єктивного, неперервного і спадкоємного 

процесу у конкретно-історичних формах складаються в рамках соціокультурної 

парадигми пізнання права і правових явищ, на міждисциплінарному рівні, на основі 

принципів гуманізації й інтеграції наукового знання, методологічного плюралізму та 

теоретико-інформаційних уявлень про інформацію як загальний організуючий 

фактор у становленні і розвитку усіх типів соціальних систем. 

Основний стратегічний напрям такого дослідження полягає у відновленні 

багато в чому втраченої традиції історико-теоретичного пізнання в рамках 

самовизначення юридичної науки як національної. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ГІПОТЕЗА І 

КАТЕГОРІЇ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Наукові підстави та методика обґрунтування гіпотези генезису 

правової системи України  

 

 

Спектр важливих теоретичних і методологічних проблем, що прямо 

співвідносяться з пізнанням генезису правової системи України досить 

різноманітний. Він охоплює принаймні три групи відносно самостійних і водночас 

тісно пов’язаних між собою важливих у теоретико-методологічному плані проблем: 

1) філософсько-правові проблеми, які стосуються вибору світоглядних підстав 

дослідження і безпосередньо співвідносяться із потребою створення адекватних 

сучасним реаліям суспільного і державно-правового життя теоретичних моделей 

правової системи, критерієм відповідності яких мають виступати нормативно-правові 

стандарти прав людини і громадянина. 2) Проблеми які стосуються власне науково-

теоретичної площини. Їх визначає історико-теоретичний (генетичний) зріз пізнання, 

тісно пов'язаний з виявленням і розкриттям природи, змісту і сутності правової 

системи як об’єктивно існуючого явища правової дійсності, яке виникло, функціонує 

і структурується в процесі соціокультурної діяльності і суспільної практики. 

3) Проблеми, які стосуються науково-практичної площини і пов’язані з виявленням і 

розкриттям структури, функцій і змісту правової системи. 

Перераховані проблеми, взяті в єдності розкривають фундаментальні основи 

усієї тематики дисертаційного дослідження і залишають актуальною традиційну для 

теоретичного правознавства системну методологію, яка є сукупністю принципів, 

підходів, концепцій, конкретних методів і методик системного пізнання. 

Широкий спектр проблематики, що стосується правової системи вимагає 

коректного виокремлення об’єктів і рівнів пізнання з відповідними принципами 
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теоретичного і методологічного їх обґрунтування. Стосовно першого блоку проблем 

об’єктом виступає правова реальність, другого – правова система з властивостями 

цілісності у комплексній взаємодії її внутрішніх і зовнішніх зв’язків та в процесі 

еволюції і розвитку (сюди відноситься проблематика генезису правової системи 

України), третього – правова система у статиці і динаміці як структурно-

функціональне ціле. Названі великі об’єкти можуть бути розчленовані на більш 

конкретні і т.п. 

Приділимо увагу об’єкту нашого дисертаційного дослідження. Ним є генезис 

національних правових систем у просторово-синхронному й процесуально-

діахронному вимірах. Просторово-синхронний вимір характеризує функціонування 

системи як циклічний процес неперервних внутрішніх і зовнішніх змін. А 

процесуально-діахронний вимір характеризує еволюцію і розвиток системи в часі. 

Діалектика синхронії і діахронії дає можливість пояснити динаміку перехідних 

етапів генезису правової системи, розкрити діалектику її еволюції і розвитку як 

процес нескінченних трансформацій.  

Отже логічно, у фокусі дослідницького інтересу перебувають питання, які 

відносяться до другого блоку проблематики, а саме – до теоретичного рівня 

наукового пізнання. Теоретичне пізнання у власному розумінні в літературі 

розглядається як ,,історія об’єкта, тобто логіка його розвитку, становлення, логіка 

формування його ,,органів”, його частин - функцій, логіка його цілісності, логіка його 

як процесу…” [214, с. 332–333].  

Слід підкреслити, що в дисертації у повній мірі спеціально не розглядається 

історичний контекст генезису правової системи. Він присутній лише у тій частині, 

яка продиктована логікою дослідження і відображає етапи, передумови і 

хроноструктуру становлення, виникнення та розвитку правової системи у різних 

історичних формах з урахуванням тієї обставини, що сам генезис правової системи, з 

одного боку, утворює момент розвитку суспільства як органічної цілісності, а з 

іншого, відбувається в конкретному соціокультурному просторі, акумулює правовий 

досвід конкретного народу як культурно-історичної спільності, яка формується в 
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рамках певного природно-географічного, соціально-економічного, соціально-

політичного і соціокультурного середовища. 

Таким  чином,  порушуючи  питання  генезису  правової  системи  України, ми 

виходимо на проблему логіки її цілісності, логіки її як процесу. У процесуальному 

аспекті розкривається механізм взаємодії організаційного і соціального рівнів 

правової системи, вираженого, відповідно, в діалектиці державно-правового і 

природно-правового начал у її змісті. Розвиток кореспондується з поняттями 

процесуальності і історичності системи. Процесуальність розглядається як 

відношення статики і динаміки, процес нескінченних трансформацій у часі (тотальної 

зміни, циклічності тощо), а історичність, як єдність історичного і логічного. 

Істотно, що аналіз правової системи у просторово-синхронному і 

процесуально-діахронному вимірах змушує уважніше поставитись до проблеми 

співвідношення соціального, юридичного і історичного начал у правовій системі, 

аналіз якого дає повне уявлення про зв'язок функціонування і генезису. 

Соціальне начало співвідноситься із соціальними потребами, які виступають 

чинником об’єктивного зв’язку між суспільством і державою. Інакше кажучи, 

виступає ресурсом вироблення соціально значущих правових рішень. У 

методологічному аспекті правова система як суто соціальне утворення формується 

під впливом суспільних і загальнополітичних суперечностей об’єктивного і 

суб’єктивного характеру.  

Гадаємо, що власне соціальне начало найбільш яскраво демонструє 

інтегративну функцію правової системи, оскільки ця функція спрямована на 

забезпечення консенсусного начала у стосунках між соціальними групами, 

забезпечення умов соціальної і національної злагоди, забезпечення інтересів 

окремого і індивіда і всього суспільства у відношенні з державою тощо [ 68, c.54 –

  55 ]. 

Юридичне начало кореспондується із усвідомленням того, що будь-яке 

соціально значуще правове рішення має усі шанси бути реалізованим тільки за 

посередництвом юридичної норми, ,,…що свідомо формулюється законодавцем і 
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завжди ґрунтується на реальних фактичних відносинах, що складаються в суспільстві 

між людьми на підставі їх реальних потреб і інтересів” [ 160, с. 442 ]. 

Гадаємо, що власне юридичне начало найбільш яскраво демонструє 

регулятивну і охоронну функції правової системи. В літературі зазначається, що 

соціальне призначення регулятивної функції полягає у підтриманні балансу між 

приватноправовим та публічно-правовим інтересами, встановленні оптимального 

типу правового регулювання суспільними відносинами. Соціальне призначення 

охоронної функції полягає в охороні загальнозначущих, соціально важливих 

політичних, економічних, культурних, етнонаціональних, індивідуальних відносин та 

відповідно у витісненні тих явищ, котрі завдають шкоди їхньому розвитку 

[68, c.56,57, 61]. 

Історичне начало кореспондується з усвідомленням того, що наукові юридичні 

абстракції, безумовно включаючи і поняття правової системи, мають виражати 

головні характеристики існуючої в конкретно-історичних умовах правової системи не 

тільки в статиці, а й у функціональній і історичній динаміці. Інакше кажучи, йдеться 

про необхідність відтворення в теорії дійсної історії права і правових явищ, як 

органічних аспектів буття суспільства.  

У дисертації при аналізі процесу виникнення, становлення  і розвитку правової 

системи України враховується дія принципу циклічного взаємозв’язку генезису, 

структури і функцій, який орієнтує на вивчення не тільки структури об’єкта шляхом 

виокремлення його елементів, їх функцій і взаємозв’язків, а й на опис і пояснення 

еволюції та специфіки функціональної взаємодії з більшою за масштабом системою –

 зовнішнім середовищем. При цьому, першочергову увагу зосереджено не на фіксації 

хронологічних меж цього процесу, а на неперервності його етапів, циклічності 

функціональних змін. Такий ракурс дослідження обов’язково передбачає 

встановлення фактора який забезпечує спадкоємність правової системи у процесі 

генезису і, у цьому зв’язку, має пряме відношення до формування і збереження 

типологійних рис правової системи, адекватних особливостям соціокультурного, 

історичного, економічного, політичного і правового розвитку українського народу.  
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Враховувалось, що процес становлення включає в себе складання передумов до 

виникнення (розпочинається із зародження та закінчується власне виникненням). 

Поняття становлення виражає спонтанну мінливість речей і явищ, їх неперервний 

перехід, перетворення, характеризує рух до виникнення та володіє властивостями 

процесуальності. Власне виникнення фіксує завершення процесу становлення 

системи (досягнення нею структурно-функціональної організованості) і початок 

процесу розвитку. Розвиток характеризується якісними змінами і супроводжується 

появою нових форм, інноваціями і нововведеннями, спадкоємністю впливу минулого 

на майбутнє. Істотно, що при цьому зберігаються всі системні якості об’єкта 

дослідження. 

Наукова проблема, яка вирішується в даній дисертації пов’язана з необхідністю 

у розв’язанні суперечності між науково-практичною потребою у пізнанні генезису 

правової системи України та недостатньо розробленою теоретико-методологічною 

базою аналізу цього процесу у частині наповнення логічної моделі правової системи 

України національним змістом. Головна мета її вирішення – створення ефективних 

правових засобів регулювання суспільних відносин, які генеруються у правовій 

системі і є складовою частиною національного духовного життя українського 

суспільства. 

Наукова проблема прямо співвідноситься із напрямом дослідження. Він 

полягає в обґрунтуванні теоретичних засад генезису правової системи України, 

системності самого процесу генезису та поглибленому розумінні шляхів 

методологічного їх забезпечення з урахуванням інноваційних підходів, 

запропонованих сучасною наукою. 

Визначимо сукупність питань, які концентруються навколо наукової проблеми. 

Усі вони: 

а) співвідносяться із проблемою діалектичної суперечності сутнісного порядку 

самого об’єкта пізнання на теоретичному рівні. Як нами встановлено, ця 

суперечність виявляється у псевдодихотомічному поділі об’єму поняття правової 

системи, як об’єкта наукового аналізу. В літературі псевдодихотомія виражається в 

дуалізмі понять ,,правова система” і ,,юридична система” та у беззмістовних термінах 
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,,вузьке”, ,,широке” і ,,безмежне” розуміння правової системи [68, c.33 – 37; 

215, c.253]. Особливо останні нічого нового не додають у розвиток теорії правової 

системи, а лише ускладнюють пошук об’єктивної істини. Що ж стосується завдань 

нашого дисертаційного дослідження такі терміни не сприяють у пошуку 

оптимальної базової моделі правової системи для комплексного пізнання порушених 

в дисертації проблем;  

б) прямо пов’язані із зміною парадигми вітчизняної юридичної науки на шляху 

до гуманізації та актуальною проблемою реформування її методології і філософсько-

методологічним самовизначенням як національної. Це вимагає розширення 

традиційної для юридичної науки площини дослідження за рахунок, зокрема, 

соціокультурного підходу, що значно збагачує національну концепцію розвитку 

правової системи України в сучасних умовах трансформації українського 

суспільства. 

У координатах обраного напряму дослідження особливості і основні 

характеристики генезису правової системи України у повній мірі можуть бути 

виявлені за умов: а) більш ширшого, змістовнішого і ефективнішого використання 

існуючих напрацювань в системній методології щодо пізнання правових явищ і 

процесів; б) обов’язкового урахуванням нових тенденцій і напрямів в методології 

системних досліджень; в) інтеграції методів двох рівнів наукового пізнання правової 

системи: емпіричного і теоретичного в рамках системно-інформаційного підходу, 

який не нормує дослідження, а задає відповідні програми його методологічного 

забезпечення. 

Все вище зазначене дає можливість сформулювати основні положення, які 

конкретизують напрям дослідження. 

1. Процес генезису правової системи України має системний, просторово-

синхронний і процесуально-діахронний характер. Діалектика синхронії і діахронії 

відображає зв’язки функціонування і генезису, які в онтологічному вимірі не можуть 

бути відокремленими; демонструє історичну спадкоємність між етапами, стадіями, 

фазами генезису правової системи. Поняття синхронії характеризує стан системи її 

функціонування в сучасному. Поняття діахронії характеризує історію і розвиток 
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системи у генетичному зв’язку ( в часі). Тобто відображає історичну спадкоємність як 

співвідношення сучасного і минулогоу їх історичному розвитку. 

2. Як базова модель пізнання правова система постає автономним цілим у двох 

рівнях: організаційному і соціальному. Власне ці два рівні в єдності виражають 

діалектичну суперечність сутнісного порядку між природно-правовим і державно-

правовим началом у змісті правової системи, які й детермінують її розвиток. 

3. Середовищем становлення, виникнення, функціонування й розвитку 

правової системи виступає суспільство, екологічною нішею – культура. В основі 

внутрішніх між елементами і зовнішніх із середивищем зв’язків лежить принцип 

системно-інформаційної взаємодії. Отже зв’язки комунікації системи із зовнішнім 

середовищем визначались крізь призму соціально-історичної практики. За основу 

аналізу взято базовий концепт права – правовий порядок в рамках якого складаються 

оптимальні умови для комунікації. 

4. Враховуючи, що усі підсистеми суспільства взаємопов’язані і мають свої 

специфічні цілі, що випливають із необхідності задоволення його основних потреб, 

актуалізується визначення тієї сутнісної суспільної потреби, яка прямо 

співвідноситься з функціями правової системи і вимагає залучення до аналізу зв’язків 

правової системи з тими соціальними системами (підсистемами суспільства) у 

взаємодії з якими вона оптимально може виконувати свої функції і досягає високого 

рівня функціонально - структурної організованості в процесі розвитку.  

У цьому разі, генезис правової системи України доцільно аналізувати у зв’язку 

із суспільством, правом, державою у соціокультурному контексті, тобто в системі 

соціокультурних цінностей. Запровадження соціокультурного контексту дослідження 

дає змогу не просто говорити про ознаки правової системи як логічної раціональної 

моделі пізнання, але й допомагає визначити механізми, завдячуючи яким 

соціокультурні впливи інтегруються в процеси внутрішніх зв’язків з необхідним 

включенням правової системи у контекст культури конкретного соціуму. 

5. Оскільки в дисертації мова йде про теоретичний аналіз генезису необхідно: 

 а) виразити його в логіці понять та визначитись із тими активними елементами 

структури правової системи, які у функціональному відношенні забезпечують її 
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цілісність і безпосередньо ,,здійснюють вклад” в реалізацію її мети. Такими 

елементами ми визначаємо право, правові відносини, правову свідомість, правовий 

вплив і правове регулювання;  

б) виявити інтегруючий фактор, який забезпечує системний характер генезису і 

прямо пов'язаний із соціокультурною діяльністю суспільства. Таким фактором ми 

визначаємо правову традицію, яка виступає інформаційною характеристикою 

культури і відіграє методологічну роль у визначенні правового стилю, який 

формується в процесі генезису правових систем і виступає одним із критеріїв їх 

типології.   

6. Системне дослідження генезису передбачає аналіз правової системи в 

історичній динаміці розвитку. Це означає, що для глибокого розуміння її природи і 

сутності мало дослідити короткі проміжки її існування і розвитку. Доцільно по 

можливості дослідити всю її історію, виявити причини її утворення, етапи і 

закономірності розвитку, визначити інші системи із яких вона ,,виростала” і 

вибудовувалась, спрогнозувати її можливості тощо. Безумовно, правова система, що 

історично розвивається є складним утворенням і звичайно важко виявити усі 

історичні особливості цього розвитку. З цією метою в теоретичному арсеналі 

дослідження використовується вживаний у юридичній літературі термін ,,правова 

тотальність”, який ,,охоплює усю сукупність правових явищ у її цілісності не залежно 

від того, чи це цілісність абстрактної теоретичної моделі правової дійсності, чи 

цілісність правового життя конкретної країни, нації [ 216, c.14 ].  

Термін ,,правова тотальність” асоціюється і вживається нами як синонім 

,,тотальної історичної цілісності” У цьому разі, теоретичний аналіз правової системи 

як ,,правової тотальності” (,,тотальної історичної цілісності”) у будь-якій фазі 

генезису означає аналіз якісного рівня її історичної зрілості, але при цьому 

враховується важливий момент, що будь – який рівень історичної зрілості є не просто 

результатом розвитку, а результатом свого становлення, інтегруючи минуле, сучасне 

і майбутнє. Отже, мова йде про власне процесуальний ракурс дослідження, як простір 

нескінченних трансформацій. 
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7. Названі проблеми вимагають відповідного методологічного забезпечення на 

основі наукового принципу методологічного плюралізму у поясненні явищ правової 

дійсності, що актуалізує звернення до адекватних методологічних підходів 

метанаукового рівня. 

Усі вище названі положення змістовно демонструють алгоритм наукового 

пізнання теми дисертаційного дослідження який розпочинається із етапу 

категоріального рівня аналізу. На цьому етапі перевіряється відповідність уже 

існуючих теоретичних побудов потребам соціально-юридичної практики та 

об’єктивним тенденціям суспільного розвитку; розв’язується проблема діалектичної 

суперечності самого об’єкта дослідження. Наступний етап передбачає: а) уточнення 

евристичного потенціалу традиційних та інноваційних методів дослідження генезису 

правової системи; б) обґрунтування теоретичних засад становлення, виникнення і 

розвитку правової системи; в) поглиблений історично – теоретичний аналіз етапів 

еволюції і розвитку правової системи України та підстав її типологійної ідентифікації 

з іншими правовими системами. 

Наукова гіпотеза генезису правової системи України побудована на 

припущенні про існування причинно-наслідкового зв'язку між еволюцією й 

розвитком права і правової системи, взятих в цілісно-понятійному і функціональному 

аспектах, виводиться з наукового положення про право як ядро правової системи та 

системне утворення та містить наступні припущення теоретичного і методологічного 

характеру. 

У методологічному плані уявляється, що дослідження досягне своєї мети, якщо 

алгоритм пізнання буде вибудовуватися, по-перше, навколо поняття цілісності 

правової системи як такої, що відноситься до антропосоціокультурного типу систем 

(історичного за способом свого існування), здатних до саморозвитку й 

самоорганізації на основі принципів ієрархічності та циклічного взаємозв’язку 

генезису, функції і структури і, по-друге, в рамках системно-інформаційного підходу 

з допомогою якого формується інформаційна основа концепції еволюційного 

розвитку правової системи як багаторівневого і багатофункціонального утворення, 
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що включає в себе ,, по суті всі правові явища: правотворчість, правосвідомість, 

правореалізаційну діяльність і правовідносини, правову ідеологію” [ 16, c.57 ]. 

 Щодо першого положення методологічного плану, ми приєднуємося до думки 

тих розробників методології системних досліджень (В. Афанасьєв, А. Єгоров, 

М. Каган, Ю. Марков, В. Садовський, М. Хасанов та ін.), які кладуть в основу теорії 

систем базову категорію цілісності та вважають способом існування системних 

об’єктів ціленаправлене їх функціонування, а системоутворюючим чинником, який 

справляє вплив на всі етапи  становлення і  розвитку  правової системи –  фіксований 

результат. 

Що до другого положення, то ми припускаємо, що застосування системно-

інформаційного підходу дозволить, по-перше, не тільки говорити про рівні правової 

системи, а й пояснити механізм її структуризації через взаємодію із зовнішнім 

середовищем (суспільством), яка здійснюється перш за все шляхом обміну 

інформацією; по-друге, визначити фактори, які обумовлюють становлення, 

виникнення і досягнення правовою системою високого рівня структурно –

 функціональної організованості в процесі еволюції і розвитку; по-третє, органічно 

поєднати історико-правовий і теоретико-концептуальний аспекти вивчення генезису 

правової системи у просторово-синхронному й процесуально-діахронному вимірах та 

у соціальному контексті правових традицій, що дозволить виявити багатостадійну і 

багатокомпонентну характеристику змін, яких зазнає правова система України, 

проходячи шлях від ранньої звичаєво-правової до сучасної національної. Такий 

методологічний прийом дає можливість зосередити увагу на проблемі трансформації 

правової системи в перехідні періоди суспільного і державно-правового розвитку, 

коли вона набуває нових якостей системної цілісності, не втрачаючи при цьому своєї 

ідентичності і самототожності і краще сприяє розумінню дії механізму її переходу від 

одного якісного стану до іншого.  

У теоретичному плані гіпотетично припускаємо, що теоретичне пізнання 

генезису правової системи України є власне логіко-історичною інтерпретацією 

тривалого і складного процесу еволюційного розвитку українського права у 

відношенні з публічною владою. При цьому право розглядається як багаторівневе 
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системне утворення в єдності його абстрактних і конкретних форм (правовідносин, 

норм законодавства, правосвідомості, правової ідеології і психології), а також 

співвідношення зовнішніх засобів його офіційного визнання і об’єктивації (правові 

звичаї, законодавство, нормативні договори тощо). Публічна влада розглядається як 

функція суспільства, яка інституціалізується в державі. 

Мова йде про дослідження (на історичних теренах України) передумов і умов 

зародження права з часу виникнення суспільства, його трансформацію у зв’язку із 

трансформацією публічної влади і набуття системності у процесі ускладнення 

механізму соціального регулювання та як наслідок, виникнення нового способу 

удосконалення процесу урегулювання, вираженого у феномені правової системи як 

динамічної функціонуючої структури. Основною тенденцією цього процесу є 

діалектика інституціалізації і юридичної централізації права у зв’язку з 

інстутиціалізацією і централізацією публічної влади . 

При цьому, безумовно, що поняття ,,право” і ,,правова система” не 

ототожнюються. Поняття правової системи є змістовнішим. Позитивною якістю 

цього поняття є те, що в його рамках можна виявити не тільки особливості правових 

явищ у тій чи іншій країні, але й структурні зв’язки між ними, погодити власне 

правові норми, систему законодавства, що становлять центральну ланку кожної 

окремо правової системи, з іншими її структурними елементами: правовою 

ідеологією і психологією, правотворчістю, правозастосуванням тощо. Як 

наголошував С. Алексєєв, все, що разом із правом інтегрується в правовій системі 

розглядається в якості прояву права, тобто у вигляді таких соціально-правових 

структур і механізмів, які функціонують за законами цілісності, регулятивної 

системи, супроводжують право, розкривають його сутність як соціально-

нормативного регулятора суспільних відносин [ 49 ]. У цьому разі, правова система, 

включаючи власне право як елемент, виступає механізмом формування і реалізації 

права, останнє, у свою чергу є вираженням і результатом взаємодії правових відносин 

і правової свідомості. 

В основі дисертаційного дослідження лежить сформульоване нами операційне 

(для даного дослідження) системно-інформаційне поняття права як нормативно-
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регулятивної системи, яке однаковою мірою може застосовуватися в аналізі правових 

процесів як в суспільствах, організованих в державу, так і тих, що перебувають на 

стадії цієї організації. Його ми визначаємо наступним чином. Право це – об’єктивно 

обумовлена, раціонально обґрунтована через зріз всезагального інтересу система 

вивірених суспільною практикою норм або правил поведінки реалізація яких 

пов’язана із публічною владою як функцією суспільства, яка на певному етапі його 

розвитку інституціалізується в державі як політико-правовому інституті [210, с.247] 

(інструментальні можливості поняття розкриваються в підрозділах 2.2 і 3.3 дис.). 

У запропонованому понятті відображається особливість права як соціальної 

норми, яка полягає в тому, що з усіх соціальних норм тільки право, вже з епохи 

первісності, функціонально співвідноситься із публічною владою (як соціального 

відношення), яка, у широкому розумінні, є невід’ємним атрибутом суспільства на всіх 

етапах його розвитку. ЇЇ функції задаються об’єктивною потребою суспільства мати 

порядок. У цьому разі, публічна влада має властивість поширюватися на все 

суспільство; виступає від імені усього суспільства; діє в інтересах усього суспільства; 

розповсюджується на всіх індивідів, що перебувають в зоні її впливу (у певній 

спільноті, чи на певній території). У цьому контексті функціональний зв'язок права і 

публічної влади видається очевидним і, на нашу думку, може кваліфікуватися як 

визначальний у запропонованій дефініції права.  

Ця дефініція орієнтує на сприйняття права як системного утворення, динаміка 

якого обумовлюється, відповідно, динамікою суспільства і публічної влади, що є 

методологічною підставою для наукового пізнання генезису правової системи 

України через комплексний аналіз передумов і умов зародження права з часу 

виникнення суспільства, його трансформацію і набуття системної цілісності у процесі 

урегулювання суспільних відносин методами публічної влади.  

Суттєвим і принципово значимим аспектом запропонованого нами поняття 

права є його методологічна роль у пізнанні механізму виникнення, становлення і 

розвитку правової системи. У цьому механізмі слід розрізняти особливості процесу 

первісного виникнення і становлення правових явищ та інститутів у фазі становлення 

правової системи, з іншого – необхідно виокремлювати процес зародження, 
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формування і розвитку нових правових явищ, інститутів і закладів в умовах різних 

форм державної організації суспільства та взаємовпливу різних правових культур у 

фазі власне виникнення. І тільки тоді можна скласти системне уявлення про 

неперервність процесу становлення, виникнення і розвитку правової системи 

України, досягнення нею високого рівня структурно-функціональної 

упорядкованості в ході цього процесу [ 210, c.187 – 217, 238 – 258 ]. 

Наукова гіпотеза, яка визначила координати напряму дослідження зорієнтована 

на консенсусне начало як основний фактор зародження правової системи. Наша 

позиція полягає в наступному: не економічна нерівність і не класове насилля 

формують умови утворення правової системи, а організаційні потреби, що виникають 

у відповідь на поглиблення процесів диференціації суспільства. У цьому разі, правова 

система формується одночасно як вираження (носій) двоякої суперечливої суспільної 

функції – загальнокорисної інтеграції і соціального конфлікту між приватним і 

публічним інтересом, яка й виступає ієрархоутворюючим фактором виникнення 

організаційного і соціального рівнів правової системи, що в єдності виражають 

діалектичну суперечність сутнісного порядку між природно-правовим і державно-

правовим началом у змісті правової системи і які детермінують її розвиток.  

Значення наукової гіпотези пов’язане із уточненням поняття правової системи 

України у процесуальному контексті та запровадженням у предметне поле 

теоретичного правознавства того пласту теоретичного матеріалу, який дослідники 

зазвичай оминають, вдаючись до логічних узагальнень системного характеру. Мова 

йде про юридико-етнологічний аналіз передумов і умов зародження правової 

системи. 

 В основі гіпотези лежить уже традиційна для теоретичного правознавства 

,,формула” осмислення правової системи у зв’язку з правом, стосовно права та в 

кореляції з комплексом правових взаємодій, правових відносин і відношень до права. 

Гіпотеза перевіряється на основі інформаційно-регулятивної концепції правової 

системи суспільства та в рамках системно-інформаційного підходу, заснованого на 

синтезі теоретико-інформаційних уявлень, запровадження яких в методологію 

дисертаційного дослідження відкриває можливості для аналізу правової системи 
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України, починаючи з часу формування відношення права і публічної влади як 

функції суспільства. А динаміка структурно-функціональних зв’язків і зв’язків 

розвитку правової системи в сукупності має інформаційно задану генетичну основу, 

що забезпечує неперервність генезису, демонструє єдність минулого, сучасного і 

майбутнього, а універсальною властивістю структурування цих процесів виступає 

інформація. 

Отже, оговоривши алгоритм і положення дисертаційної роботи, перейдемо до 

конкретизації наукових підстав гіпотези і заявленого напряму дослідження.  

Правова система є підсистемою суспільства, виникла в надрах суспільства і 

становить єдиний комплекс органічно пов’язаних між собою правових явищ: права і 

втілюючого його законодавства, правотворчості, правової свідомості, юридичної 

практики, правореалізаційної діяльності, правових відносин, правової ідеології , з 

допомогою якого здійснюється цілеспрямований вплив на поведінку людей, їх 

колективів і організацій і юридичне забезпечення (обслуговування) різноманітних 

сфер суспільного життя [53, c.26; 65, с.259; 217, c.49]. 

У кожному конкретному суспільному середовищі правова система у процесі 

генезису проходить шлях від первісної звичаєво-правової системи до національної 

правової системи сучасного типу. Первісна звичаєво-правова система має головним 

своїм призначенням сприяння відтворенню існуючих суспільних відносин. В умовах 

функціонування держави як політико - правового інституту сучасного типу правова 

система набуває інституційної нормативно - організаційної форми, адекватної 

потребам державно – організованого суспільства. У методологічному плані це 

положення розширює горизонт теоретичного аналізу поняття правової системи 

України, дозволяє глибше зрозуміти і переосмислити проблеми часу її виникнення, 

природи, діалектику природно - правового і позитивного її начал, яка є суть 

вираженням змісту права як інструменту соціального регулювання, що виражається у 

відношенні понять природного і позитивного права. При цьому істотною в процесі 

пізнання є ідея, що право виступає ядром і нормативною основою правової системи 

конкретного суспільства. ,,На основі аналізу характеру права в певному суспільстві 
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можна робити висновок про сутність всієї правової системи цього суспільства…” 

[68, с.19]. 

На нашу думку, постановка питання саме у такому ракурсі дає можливість 

коректно пов’язувати причини виникнення, становлення і розвитку правової системи 

із основними потребами і базовими функціями суспільства, які забезпечують його 

збереження і розвиток (з’ясування причин утворення і формування системи є 

ключовим у системній теорії). Вирішення цього завдання кореспондується із 

змістовним розумінням механізму функціонування правової системи, ,,який виражає 

діяльнісний аспект процесу  перетворення  нормативності  права на  впорядкованість 

суспільних відносин” [ 68, с.50 ].  

Ми керувались положенням системної методології, що першопричиною 

формування будь-якої функціональної системи є потреба. Її ціль є конкретним 

вираженням потреби, сформульованої на основі ,,генетичного досвіду” і яка визначає 

конкретне функціонування системи [ 177, c. 64 ]. Генетичний досвід це –  вроджений 

досвід на ,,ембріональному рівні”, без якого не можливе ефективне функціонування 

усієї системи як цілого [177, c.124 ]. У цьому разі, комплексне дослідження проблеми 

генезису правової системи України навряд чи відповідатиме вимогам об’єктивності 

наукового знання без визначення, по-перше, базової потреби суспільства, яка 

корелює безпосередньо із ціллю правової системи (тут необхідно виходити із 

розуміння природи суспільства), по-друге, аналізу всіх стадій його еволюції; оскільки 

при усій принциповій різниці між стадіями істотним є те, що вони мають спільне, а 

саме феномен соціального управління, яке є обов’язковим атрибутом суспільства. У 

процесі соціального управління формуються відносно автономні нормативно –

 регулятивні механізми які у взаємодії складають систему нормативного 

регулювання, яка покликана упорядкувати соціальні зв’язків, підтримати суспільний 

порядок, забезпечити ефективну, узгоджену взаємодію людей в процесі задоволення 

їх потреб і реалізації інтересів. До основних форм нормативного регулювання 

відносять право, мораль і релігію, звичаї, традиції, які розрізняються механізмами 

регулятивного впливу на свідомість і поведінку індивідів. 
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Отже, окремі дослідники схильні вважати, що основи 

правового регулювання закладалися в умовах первісного суспільства, оскільки право 

поряд з іншими способами регуляції виокремилось із синкретичної системи 

соціальних норм (мононорматики), яка, на думку В. Нерсесянца, ,, вже могла існувати 

у первісному стаді і, можливо, у малих ізольованих соціальних групах епохи 

палеоліту” [ 84, c.100 – 101]. Ми повністю поділяємо висловлену В. Нерсесянцем 

точку зору [118, c.70 – 110]. Вона знаходить підтвердження у наукових висновках 

споріднених (за класифікаційними ознаками) із загальною теорією держави і права 

науками про існування права вже в епоху потестарності (додержавної епохи розвитку 

суспільства): юридична етнографія (І. Шіфман, О. Фрейденберг, Л. Жерне та ін.), 

юридична етнологія і антропологія, порівняльна лінгвістика ( Х. Думанов, 

О. Першиц, Н. Рулан, В. Іванов, та ін.), історія права (С. Алексєєв, Е.Аннерс, 

А. Гуревич, Л. Лелеков Н. Рулан та ін.), юридична аксіологія та культурологія права 

(В. Нерсесянц, Г. Муромцев, Г. Мальцев, Є. Лукашева, Н. Варламова та ін.). 

Зусиллями цих, та інших науковців доведено, що уже на ранніх щаблях розвитку 

суспільства організація суспільного життя здійснювалась через нормативні механізми 

прав і обов’язків, обмінних і розподільчих процесів, покарань і заохочень, стимулів і 

заборон, що має засвідчувати про набуття правом системності уже на ранніх щаблях 

розвитку суспільства [118, c.75 – 161 ]. Системний характер права обумовлюється 

історико – генетичною системністю самого суспільства, а точніше, системним 

характером тих суспільних відносин, які опосередковуються правом і які, таким 

чином, апріорі складають предмет правового регулювання, яке ,,стабілізує 

суспільство, забезпечує його розвиток” [68, c.66]. 

Якщо взяти за основу загальновизнане, що правове регулювання є формою 

державного впливу на суспільні відносини, право – специфічною системою, 

орієнтованою на їх урегулювання, організацію і упорядкування (необхідним 

інструментом соціального регулювання), багато відносин можуть урегулюватися 

тільки в правовій формі то, безумовно, що встановлення об’єктивних підвалин 

правової системи можливе в рамках комплексного теоретичного аналізу її  генезису 

у зв’язку із генезисом суспільства, права і держави. 
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 На основі вище зазначеного, ми вважаємо коректним розгляд проблеми 

генезису правової системи у зв’язку із генезисом, суспільства, права, державності в 

рамках парадигми соціальної комунікації, тому що суспільство, право і держава за 

своєю природою є соціальними системами і підпадають під основну їх 

характеристику. Основна характеристика соціальних систем – це їх комунікативна і 

інформаційна взаємодія яка полягає в координації і інтеграції зусиль на досягнення 

всезагального інтересу[ 218 ]. Згідно Ю.Хабермасу, реальним механізмом 

координування планів рівноправних соціальних суб’єктів у диференційованому 

суспільстві, об’єднаних навколо єдиних норм і цінностей та знаходження 

взаємопорозуміння у їхній взаємодії на основі пошуку консенсусу виступає соціальна 

комунікація [219].  

Виходячи із комунікативної і інформаційної характеристики соціальних 

процесів можна стверджувати, що найсуттєвішою потребою суспільства, 

задоволення якої прямо кореспондується із ціллю правової системи та визначає 

загальносоціальний зміст її функцій, є забезпечення оптимальних умов комунікації в 

рамках правового порядку, який підтримується засобами правового впливу і 

правового регулювання.  

Історіографічний аналіз літератури засвідчив, що у вітчизняній літературі 

зв’язок правової системи України із суспільством, правом, державою комплексно 

представлений концепцією, заснованою на ідеї домінуючої ролі держави у процесі 

еволюції, розвитку і формування правової системи України. В рамках концепції 

існують два провідних напрями в обґрунтуванні цієї ідеї. 

Логіка одного, найбільш поширеного, зводиться до перерахування і 

співставлення різних поглядів щодо осмислення взаємозв’язку суспільства і права як 

об’єктивних факторів формування, функціонування правової системи, визнання 

вагомого впливу на цей процес національних особливостей історичного, соціального, 

культурного розвитку суспільства [ 1, с.77 – 106 ]; право і держава розглядаються як 

суть найважливіші інститути, які забезпечують його усталений розвиток [ 102, с.271 ]. 

Визначальним фактором у розвитку національної правової системи 

розглядається суверенна держава і її громадяни. При цьому, як уже наголошувалось, 
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зазначається, що ,,на відміну від більшості цивілізованих країн, де правові системи 

розвивалися поступово та еволюційно, розвиток Української держави обумовлює 

необхідність прискореного формування національної правової системи як чинника 

впливу і регуляції державно - правових процесів, засобу демократизації 

суспільства тощо [ 16, с.4;  68, с.3 ]. 

Логіка іншого напряму дослідження звернена до питання системного зв’язку 

правової системи України з державою і суспільством. В традиціях системної 

методології правова система України розглядається як підсистема суспільства, але 

провідна роль у її формуванні теж відводиться державі. До того ж поняття 

суспільства зводиться виключно до соціального типу зв’язків як такого, право 

розглядається як продукт діяльності держави, а не як самостійна історична і 

культурна цінність, а поняття національної правової системи України ототожнюється 

із поняттям юридичної правової системи. На цю особливість звертає увагу 

Н. Оніщенко і наголошує, що ,,Більшість дослідників підкреслює, що правова 

система охоплює комплекс різних правових явищ, являє собою сукупність 

внутрішньо погоджених, взаємопов’язаних, соціально однорідних юридичних 

засобів, за допомогою яких держава справляє необхідний нормативний вплив на 

суспільні відносини (закріплення, регулювання, охорона, захист)” і що саме таке 

визначення, ,,такий широкий підхід найбільш повно окреслює обсяг поняття і 

характеризує правову систему як складне, цілісне структурне утворення в єдності 

усіх його складових” [ 68, c.22 – 23 ]. 

Доказовість базових феноменів різних аспектів концепції щодо домінуючої 

ролі держави у розвитку правової системи не викликає в нас заперечення. Утім ця 

позиція не вичерпна, а скоріше корелює із правовим релятивізмом, оскільки її 

абсолютизація заперечує саму можливість існування узвичаєних об’єктивно 

існуючих основ права поза реальністю держави. Все зводиться до мінливої 

політичної ситуації і формалізованої раціональності. Іншими словами, заперечується 

ціннісна раціональність правової системи, оскільки домінуючим є твердження, що 

саме держава забезпечує її реальність, позаяк є єдиним творцем і гарантом права, 

вагомого у функціональному аспекті елемента правової системи. ,,Право, – пише 
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Н. Оніщенко, –  епіцентр правової системи. Юридичні норми, що є обов’язковими 

еталонами суспільно необхідної поведінки, спираються  на  можливість державного 

примусу, виступають інтегруючим і цементуючим началом (у правовій системі – 

М.М.)…” [ 68, c.19 ]. 

Цитовані визначення правової системи змістовно і по суті відводять державі 

роль суб’єкта управління, котрий апріорі знає яким має бути суспільство, визначає 

цілі його перспективного розвитку і володіє усіма засобами впливу в реалізації 

цілепокладання. Як наслідок і в теоретичних побудовах, і в суспільній свідомості, і на 

практиці держава як суб’єкт соціального управління перебуває над суспільством, а 

саме суспільство і процеси, які відбуваються в ньому обертаються на об’єкт 

управління з боку держави, питання розвитку права і правових систем поза державою 

не ставиться.  

Про можливі наслідки впливу таких теоретичних конструкцій на розвиток 

правової науки писав ще за радянських часів відомий історик держави і права 

О. Жидков. Вчений, зокрема, зазначав, що традиція, яка склалась в нашій історико-

правовій науці, щодо розгляду правової системи винятково у зв’язку із історією однієї 

окремо взятої держави, демонструє своєрідну психологічну перепону на шляху до 

спеціалізованих досліджень правових систем, їх еволюції і пристосування до нових 

історичних умов, коли ці системи або переживали ,,батьківську” державу, або були 

перенесені в інші територіальні межі. Водночас історія правових систем дає численні 

приклади порівняно автономного їх розвитку, завдяки автономному розвитку права в 

умовах політичних катаклізмів і державної нестабільності, демонструє феномен 

своєрідної просторової і формаційно-часової екстериторіальності чи, навпаки, 

обмеженої територіально – племінної дії тієї чи іншої правової системи [ 220, c.15]. 

Не применшуючи наукового значення концепції домінуючої ролі держави у 

розвитку правової системи, ми пропонуємо за основу аналізу цього розвитку взяти 

базовий концепт права – правовий порядок в рамках якого складаються оптимальні 

умови комунікації. Воля до порядку властива тією чи іншою мірою усім народам, але 

при цьому його наведення супроводжується і досягається звичними для кожного з 

них методами згідно із усталеними національними зразками. Впорядкованість 
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суспільних відносин залежить від механізму функціонування правової системи 

[ 68, с.50 ]. У процесі генезису він зазнає змін у зв’язку із трансформацією 

функціональних, а відтак і елементно-структурних зв’язків правової системи, 

розвиток якої характеризується багатовекторністю або поступально – спадковим 

рухом від одних станів до інших . Але при цьому незмінним залишається 

інформаційне генетичне ядро яке зберігає інформацію про якісні особливості етапів 

виникнення, становлення і розвитку ( включаючи процес формування) конкретної 

національної правової системи. 

Для успішного пошуку інформаційно-генетичного ядра аналіз динаміки 

правової системи України доцільно здійснювати в рамках концепції історичного і 

логічного з урахуванням етнічної складової процесу генезису. Такий ракурс аналізу 

необхідний з огляду, по-перше, на потребу у створенні теоретичної бази для 

усвідомлення спадкоємного розвитку правової системи України у процесі її генезису. 

Стрижнем цілісності цього процесу виступають інформаційні зв'язки між його 

фазами, стадіями, етапами тощо. В основі інформаційних зв’язків лежить принцип 

інформаційної цілісності, як синтез логічного і історичного в процесі пізнання; по-

друге, з урахуванням тієї обставини, що правова система має значення у вирішенні 

етнонаціональних проблем, збереженні та розвитку національної культури, мови, 

традицій, забезпеченні самого існування і відтворення етносу, який, власне, і виступає 

у державно-правовій формі як суб’єкт всесвітньої історії [ 24, с.459, 478 ]. 

Із спектра понять, що розкривають сутність зв’язку історичного і логічного 

нами використано поняття ,,ментально-генетичний фактор” (який відіграє вагому 

роль у формуванні генетично-зумовлених рис правового стилю). На його формування 

справляють вплив природно-географічні, етнічні, соціально-політичні та культурні 

умови розвитку конкретного суспільства. Запровадження поняття ментально-

генетичного фактору сприяло осмисленню проблеми методологічної ролі локальних і 

загальних правових традицій у формуванні і пізнанні правового стилю, як критерію 

типології правової системи України (проблема співвідноситься із питанням 

індивідуалізованих елементів правового порядку). 
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Звернення до питання методологічної ролі правових традицій у формуванні 

типологійних рис правової системи в процесі генезису, актуалізовано потребою у 

розширенні соціокультурного контексту дослідження. Це дає можливість: 

а) доповнити загальноприйнятий у науці комплекс ознак правової системи у 

соціальному (загальному) і юридичному (спеціальному) вимірах, ознаками у 

соціокультурному (сутнісному) вимірі та кваліфікувати її як унікальний феномен 

конкретного суспільства; б) з урахуванням комплексу ознак правової системи у 

соціальному, юридичному і соціокультурному вимірах здійснити комплексну 

реконструкцію теоретичного змісту поняття  правової системи України в кореляції з 

метою і завданнями даного дисертаційного дослідження; в) встановити закономірний 

для вітчизняної правової культури тип співвідношення особи і суспільства, 

громадянина і держави, який прямо співвідноситься із соціокультурною і 

соціоекономічною аспектологією традиції володіння правами (західна традиція), яка 

глибоко укорінена в добі неолітичної революції. У цьому зв’язку, одним із важливих 

питань в контексті історично-теоретичної інтерпретації генезису правової системи є 

питання темпоральних точок відліку зародження і власне виникнення правової 

системи України та формування її як інтегрованої національної правової системи. 

Вирішення цього питання має принципове значення у визначенні моменту а) початку 

виникнення, б) становлення власне правової системи України та її розвитку як 

конкретного, індивідуального, специфічного правового феномену із унікальними 

способами самоорганізації, які не вичерпуються довільними настановами і 

установленнями законодавця.  

Таким чином: 1) керуючись обґрунтованим в теорії правової системи 

положенням що загальний генезис правових систем утворює момент розвитку 

суспільства як органічної цілісності та гіпотетично припускаючи, що теоретичне 

пізнання генезису правової системи України є власне логіко-історичною 

інтерпретацією тривалого і складного процесу еволюційного розвитку українського 

права, як багаторівневого системного утворення в єдності його абстрактних і 

конкретних форм (правовідносин, норм законодавства, правосвідомості, правової 

ідеології і психології), а також співвідношення зовнішніх засобів його офіційного 
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визнання і об’єктивації (правові звичаї, законодавство, нормативні договори тощо) ми 

вважаємо коректним розгляд проблеми генезису правової системи України у зв’язку 

із генезисом, суспільства, права, держави в рамках парадигми соціальної комунікації.  

У такому контексті правова система, як невід’ємна частина суспільної системи, 

виступає в якості правового інформаційного утворення (інформаційно-регулятивної 

системи суспільства), якому властиві певні закономірності функціонування і розвитку 

та власні історико-правові і етно-культурологічні особливості. Це положення, на 

наше переконання має наукове значення для розвитку теорії правових систем у 

цілому і теоретичних досліджень проблематики генезису правової системи України 

зокрема. Воно полягає у запровадженні в предметне поле теоретичного 

правознавства логіко-історичного аналізу передумов і умов зародження й розвитку 

правової системи як цілісного правового інформаційного утворення (інформаційно-

регулятивної системи суспільства), якій властиві загальні закономірності, тенденції та 

історико-правові і ментально-культурологічні особливості. 

2) Гіпотетично, оптимальні можливості пізнання цих закономірностей і 

особливостей складаються в рамках системно-інформаційного підходу, який 

дозволяє: по-перше, пояснити механізм структурування правової системи через 

взаємодію із ,,зовнішнім” середовищем (суспільством), що здійснюється шляхом 

обміну інформацією; по-друге, визначити фактори, які обумовлюють виникнення, 

становлення і досягнення правовою системою високого рівня структурно-

функціональної організованості в процесі еволюції і розвитку; по-третє, виявити 

багатостадійність змін, яких зазнає правова система України, проходячи шлях від 

ранньої звичаєвої до сучасної інтегрованої національної правової системи; по-

четверте, органічно поєднати історико-правовий і теоретико-концептуальний аспекти 

вивчення генезису правової системи у просторово-синхронному й процесуально-

діахронному вимірах та у соціокультурному контексті правових традицій.  

3) особливість запропонованої нами методики обґрунтування гіпотези генезису 

правової системи України полягає в тому, що увесь алгоритм наукового дослідження 

ми пропонуємо розгортати не на основі поняття ,,система”, а на основі системної 

категорії ,,цілісність”, принципів циклічного зв’язку генезису, функцій  і структури. 
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2.2. Проблема первинного детермінантного фактора в методології 

теоретичного пізнання неперервного процесу еволюції та розвитку правових 

систем 

 

 

Теоретичний аналіз неперервного процесу еволюції та розвитку правової 

системи України має засновуватись на категорії ,,правова система”, яка у 

методологічному плані несе в собі первинну і базову інформацію про об’єкт 

дослідження як багатофакторної правової цілісності (реальності) котра містить у собі, 

за оцінкою А. Черненка: ,,нову додаткову можливість” і ,,схему пояснення сутнісних і 

змістовних характеристик правової матерії” (у порівнянні з тією реальністю, яка 

фіксується в поняттях ,,система права”, ,,система законодавства”, ,,правова система 

держави”) та сприяє пошуку ,,конкретних, у тому числі, конкретно-історичних, 

механізмів правової цілісності, що забезпечують її функціонування і розвиток” у всій 

складності, розмаїтті властивостей, якостей і їх взаємозв’язків [102, c.94]; ,,…дає 

широку можливість, – за оцінкою М. Марченка,  –  для дослідження правової матерії 

як цілісного, відносно самостійного явища не тільки самого по собі, але й у комплексі 

з іншими аналогічними йому за своїм характером – цілісними, відносно 

самостійними економічними, соціально-політичними та іншими явищами”; дозволяє 

знаходити найбільш оптимальні рішення проблем правової сфери життя; 

,,…допомагає більш точно і цілеспрямовано визначати основні шляхи формування 

новоутворених і подальшого удосконалення існуючих правових систем, визначити 

низку проблем, вирішення яких необхідне для такого формування і удосконалення” 

[164, c.248].  

Як правова категорія у доктринальному (теоретико-правовому) значенні (тут 

ми використовуємо поділ понять юридичної науки на доктринальні (теоретико-

правові) і легальні (нормативно-правові), запропонований українським науковцем 

М. Пановим [25,  c.118]) поняття правової системи дає багатовимірне відображення 

правової дійсності на її ідеологічному, або доктринально-філософському 
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(праворозуміння, поняття і категорії права як багаторівневого системного утворення), 

нормативному (як сукупність чинних в суспільстві правових норм), інституційному 

(правотворчі і правозастосовчі юридичні установи), соціологічному (правовідносини, 

застосування права, юридична практика) і соціокультурному (як специфічна система 

норм, принципів права, що є істотним компонентом культури конкретного 

суспільства) рівнях (про що наголошувалось у першому підрозділі дисертації). І у 

цьому разі виступає логіко-генетичним началом у комплексному й системному 

аналізі презентованої в дисертації теми [99], оскільки, як уже зазначалося, змістовна 

сторона цієї категорії включає в себе системний (структура, функції, організація 

тощо), аксіологічний (правова культура, праворозуміння, правосвідомість, правовий 

менталітет тощо) і історичний (генезис правової системи) аспекти формування 

правової системи як багатофакторної правової реальності. 

Ключовою у теоретичному аналізі генезису правової системи України ми 

визначаємо проблему цілісності правової системи з наступних причин: 

по-перше, у такому значенні поняття правової системи орієнтує на аналіз 

органічної єдності двох систем зв’язків функціонування і генезису, які згідно 

методології системних досліджень з одного боку кваліфікуються як такі, що в 

гносеологічному аспекті суттєво різняться і повинні розрізнятися, а з іншого, в 

онтологічному аспекті, – не можуть бути відокремленими одне від одного: у будь-

який момент часу, у кожному ,,синхронному” зрізі генетичні зв’язки продовжують 

діяти, продовжують справляти вплив на зв’язки функціонування і, навіть більше того, 

визначають характер і будову останніх [ 221 ];  

по-друге, складає основу для аналізу якісної визначеності правової системи 

України, що знаходить вираження в її структурно-функціональній цілісності 

(просторово-синхронний вимір), котра у будь-який відрізок історичного часу 

забезпечує здатність правової системи реалізовувати закладені в ній регулятивні 

можливості і соціально необхідні тенденції розвитку (відтворювати відношення 

одного і того ж типу впродовж тривалого часу (процесуально-діахронний вимір), що 

об’єктивно відповідають вимогам певного конституційного ладу і принципам 
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легітимності, способам забезпечення правового порядку на основі відтворення сталих 

відношень однорідного типологійного характеру тощо). 

Аналіз праць фундаторів теорії правової системи і новітніх праць українських 

та зарубіжних науковців значно збагатив наше уявлення про властивості цілісності 

правової системи як явища правової дійсності (що складаються об’єктивно у процесі 

відношення правової системи із середовищем її існування) та про доцільність і 

ефективність аналізу її як об’єкта пізнання на основі функціонального критерію, який 

пов’язує статику й динаміку системи в єдине органічне ціле [16, с.38 – 50; 86, 274 –

 287; 209; 222, с.199 – 256 ]. Водночас виявив значну кількість невирішених питань, 

пов’язаних із суперечливим розумінням конкретних, у тому числі конкретно-

історичних механізмів правової цілісності, що забезпечують її (правової системи) 

функціонування; властивості і механізми переходу від одного якісного стану до 

іншого та логіку спадкоємності і новизни. 

Мова йде про ті конкретно питання, які позбавлені перспективи бути 

вирішеними до того часу, поки не буде досягнуто узгодженості в поглядах на 

проблему діалектичної суперечності сутнісного порядку самого об’єкта пізнання 

(правової системи). На теоретичному рівні вона виявляється (як уже зазначалось) у 

псевдодихотомічному поділі об’єму поняття правової системи на поняття ,,правова 

система” і ,,юридична система” (до того ж у різних визначеннях і модифікаціях), їх 

ототожненні та виражається у беззмістовних термінах ,,вузьке”, ,,широке”, 

,,безмежне” її розуміння. Останні нічого нового не додають у розвиток теорії, лише 

ускладнюють шлях до об’єктивної істини, а для нашої дисертаційної роботи не 

сприяють пошуку адекватної предмету дослідження базової моделі пізнання оскільки 

не спроможні сформувати чіткого уявлення про гносеологічну, чи онтологічну 

ідентифікацію правової системи як об’єкта системного аналізу.  

Принагідно зауважимо, що онтологічна ідентифікація кореспондується із 

розглядом системи як об’єктивно існуючого об’єкта дослідження, у комплексі його 

зовнішніх і внутрішніх зв’язків на основі ідеї єдності всього сущого, а гносеологічна – 

коли система розглядається як модель відношення уявних явищ, виділених самим 

дослідником [223, c.7]. 
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Існування різних, нерідко діаметрально протилежних, суперечливих визначень 

поняття правової системи логічно пояснюється тим, що попри розмаїття предметних 

сфер застосування системного підходу до проблематики правової системи спільним у 

вітчизняних дослідженнях (як уже зазначалося) є те, що уявлення про предмет 

пізнання науковці традиційно виражають через абстрактне поняття ,,система”, яке 

теж вирізняється неоднозначністю визначень. Наприклад, системолог В. Садовський 

піддав ретельному аналізу біля 40 визначень системи [224, c.77 – 106], а А. Уйомов – 

понад 34 визначення [225, c.103 – 118 ] із розмаїттям смислових значень і відтінків у 

тлумаченні.  

 У цьому зв’язку М. Марченко зазначає зокрема, що з огляду на розмаїття 

смислових значень і відтінків тлумачення терміну і поняття ,,система”, доцільно у 

процесі аналізу права і правових систем акцентувати увагу ,,не на категорії системи 

як такої, а на тих, уже усталених фундаментальних і разом з тим універсальних 

ознаках і характеристиках, які властиві будь-якій системі…” [164, c.252]. До таких 

науковець відносить: об’єктивний характер існування і функціонування різних за 

природою, характером і призначенням систем, універсальний характер системності 

як властивості матерії, цілісності тощо [164,c.253 – 264]. 

У цьому разі, на увагу заслуговує пропозиція російського науковця 

А. Черненка здійснювати аналіз правової системи, її формування і розвитку 

відштовхуючись не від поняття ,,система”, а від уявлень і набутих в науці знань про 

рівні системної методології та про системну цілісність як таку.  Відповідно до трьох 

зрізів системного дослідження об’єктів науковець виокремлює три рівні системної 

методології (системної цілісності). Критеріальною основою першого рівня 

виступають сумативні, формальні характеристики правової цілісності; другого-

характеристики цілісності, які визначають її як внутрішньо взаємозв’язаний і 

взаємообумовлений механізм автономної підсистеми; третього-правова цілісність, 

суттєвими характеристиками якої є саморозвиток і самоорганізація її різноманітних 

типів і зв’язків. Перехід від одного рівня до іншого передбачає самозбагачення 

засобів пізнання об’єктивної правової реальності і демонструє тісний зв’язок 

розвитку понять і принципів системної методології із розвитком соціальної сутності, 
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структури і механізмів функціонування правових систем. ,,…При такому підході, –

 наголошує А. Черненко, – ми маємо можливість не просто констатувати властивості 

і характеристики системних правових утворень і методів їх пізнання, а й зрозуміти 

механізм їх становлення, функціонування і розвитку” [ 102,с 84 ]. 

Інакше кажучи, пропозиції М. Марченка і А. Черненка відображають 

домінуючу у новітній системній теорії тенденцію до методологічного узагальнення 

системних концепцій онтологічного й гносеологічного спрямування у розумінні 

поняття ,,система”, визначення якого має включати не тільки сукупність, композицію 

із елементів і відношень, але й цілісні властивості самого об’єкта, відносно якого і 

вибудовується система. Тим самим поєднуються як гносеологічні, так і онтологічні 

уявлення про об’єкт і предмет пізнання з обов’язковим включенням у сферу людської 

діяльності (За оцінкою науковців, саме онтологічна основа в уявленнях про об’єкт як 

системну цілісність враховує фактор людської діяльності [ 226 ]) . Особливо це 

стосується надскладних систем антропосоціокультурного типу, до якого відносяться, 

як зазначає М. Каган, усі соціальні системи. Такими є, за оцінкою науковця, як 

суспільство, так і різні його сфери і підсистеми, які можуть виконувати свої функції 

ефективно тільки у взаємодії, яку забезпечує соціальна комунікація [ 227 ]. 

Згідно такого розуміння правова система як об’єкт пізнання є єдиним, цілісним, 

неподільним феноменом, але таким, що може розглядатися з усіх сторін в залежності 

від предметних аспектів аналізу, мети та завдань дослідження.  

У нашому випадку, проблема полягає у пошуку базової концептуально 

виваженої моделі правової системи, яка б адекватно могла забезпечити комплексність 

і повноту теоретичного аналізу генезису правової системи України. У цьому разі 

вбачається за доцільне здійснювати теоретико-методологічну координацію 

дослідження навколо поняття цілісності правової системи. На неабиякому значенні 

категорії цілісності (яка є базовою категорією системного підходу і використовується 

як ключове в теорії цілісних функціональних систем) для системних правових 

досліджень наголошується в юридичній літературі [ 228 ], оскільки головна мета 

таких досліджень полягає у розкритті механізму функціонування складної системи як 
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цілого, а це можливо через виявлення багатогранності та багатоманітності 

цілісності в її існуванні і розвитку [229, c.23 – 34]. 

Принагідно зауважимо, що у сучасному тлумачному словнику української 

мови ,,цілісність” розглядається як ,,внутрішня єдність, зв’язаність усіх частин будь-

чого, єдине ціле” [230, c. 787 ]. У філософсько-енциклопедичному словнику цілісність 

кваліфікується як узагальнена характеристика складноструктурованих об’єктів, а 

поняття ,,цілісність виражає інтегрованість, самодостатність, автономію цих об’єктів 

у їх протиставленні оточуючому середовищу, пов’язану із внутрішньою активністю; 

характеризує їх якісну своєрідність, обумовлену притаманними об’єктам 

закономірностями функціонування та розвитку [171, с.763]. 

Отже, поняття цілісності відноситься і до характеристики системного об’єкта 

як цілого, і до способів його дослідження, що дозволяє говорити про цілісність як 

суттєву характеристику складноструктурованих об’єктів і про цілісність (єдність) 

знання про об’єкти. Інакше кажучи, поняття цілісності застосовується не тільки до 

аналізу об’єкта як цілого (тут термін ,,цілісність” підкреслює внутрішню єдність, 

неподільність об’єкта), а й до процесів, що відбуваються в складних системах, що 

вимагає особливого ракурсу їх дослідження у цілому, в складній системі внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків як у статиці, так і у функціональній та історичній динаміці 

розвитку (тут термін ,,цілісність” підкреслює комплексність, повноту охоплення 

аналізом сторін, аспектів об’єкта). Як справедливо наголошує А.Ю. Цофнас: 

,,цілісність – це не лінійний системний параметр, який поряд з іншими параметрами, 

такими як стабільність, детермінованість, регенеративність тощо, піддається якісному 

вимірюванню і раціональному аналізу. ЇЇ не можливо оцінити поза системними 

уявленнями, міра цілісності виступає мірою розуміння, а вимога розуміння, у свою 

чергу, зводиться до різних її типів у процесуальному вимірі. Мова йде про цілісність 

структурну, концептуальну, субстратну тощо” [231, c. 237, 241]. Ми розуміємо цю 

думку так, що принцип цілісності може і повинен використовуватися на усіх етапах 

пізнавальної діяльності, починаючи від вибору об’єкта дослідження, його завдань і 

закінчуючи інтерпретацією отриманих даних та ,,вписуванням” їх у загальний 

контекст науки. 
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Істотно, що координація дослідження навколо проблеми цілісності претендує 

на об’єктивність із мінімальною долею суб’єктивних оціночних суджень тільки тому, 

що, як наголошується в літературі, поняття цілісності є фундаментальним і 

відображає саме життя з його індетермінізмом [232, c.121], а якість цілісності одвічно 

притаманна світобудові. Вона вживана практично до абсолютної більшості предметів 

і явищ, характеризує розмаїття світу у цілому, як органічна властивість неподільного 

буття [233]. ,,Цілісність, – пише І. С. Добронравова, – зобов’язана своїм походженням 

єдності і продовжує зберігати її у своєму зв’язку” [ 234 ].  

Ми схильні підтримати думку науковців, які вважають, що у відношенні до 

соціальних систем проблема цілісності (єдності) знання про об’єкт дослідження по 

суті є не гносеологічною, а онтологічною, соціокультурною, а знання, отримані в 

рамках такого концепту здатні чітко ствердити принцип предметної визначеності 

об’єкта дослідження як онтологічної цілісності, який в гносеологічному аспекті 

позначається поняттям система. Остання кваліфікується як спосіб упорядкування 

онтологічно незалежних елементів, об’єднаних на основі функціонального 

принципу[ 235 ]. ,,Цілісність, – пише М.С.Каган, – включена в онтологічну 

концепцію як позначення найважливішої властивості системи, яка при найвищих 

рівнях складності і жорсткій структурній регламентації зберігає такий тісний зв'язок 

своїх підсистем і елементів всередині останніх, який є міцнішим, ніж їхній зв'язок із 

зовнішнім середовищем, що забезпечує системі можливість самозбереження, 

саоудосконалення, саморозвиток при незмінній якісній визначеності[ 236 ]. 

У літературі з питань теорії та методології системних досліджень 

(А. Авер’янов, А. Автономов, В. Афанасьєв, І. Блауберг, Л. Блюмендфельд, 

В. Горохов, М. Каган, Г.  Кондратов, В. Кузьмін, Ю. Марков, В. Радченко, 

В. Садовський, В. Свідерський, М. Телемтаєв, А. Уйомов, І. Цехмістро, А. Чінчіков, 

Л. Шаманський, Е. Юдін та ін.) вже давно ведеться дискусія щодо розуміння сутності 

цілісності та розрізнення категорій ,,система” і ,,цілісність”. Так, за оцінкою 

Г. Кондратової, цілісність розглядають з одного боку як інтегральну якість системи, 

що свідчить про високий рівень її структурно функціональної організованості; а з 

іншого, цілісність – це уявлення про повноту осягнення явищ і разом з тим про 
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сутність інтеграції, процесах новоутворення, включає актуальне і потенційне знання, 

не вичерпується системним описом, оскільки поняття цілісності важко 

формалізувати, вона не піддається розчленуванню на частини [ 237 ].  

Виокремлюють морфологічний, організаційний і функціональних види 

цілісності та її властивості: інтегративність, усталеність, корелятивність, 

функціональну завершеність, які система формує у процесі розвитку і у зв’язку із 

зовнішнім середовищем (за посередництвом входів і виходів системи [238, c.23 – 24], 

реалізуючи свою мету функціонування як цілого, зорієнтовану на конкретний 

результат [239, c.29; 240, c.8  ].  

Водночас, аналіз літератури свідчить, що поняття цілісності допускає різні 

тлумачення в рамках різних предметних сфер застосування. Так, зокрема, 

А. Авер’янов вважає цілісність ознакою завершеності системи, кінця висхідного 

етапу її розвитку [ 241, с.32 – 33 ]. І. Цехмістро наголошує, що цілісність з одного 

боку виступає властивістю системи, яка не зводиться до простої суми властивостей 

частин, більше того, є визначальним фактором руху і розвитку цих частин, а з іншого 

– виступає виявом цілого як реальності буття [ 242 ]. М. Марченко підкреслює, що 

цілісний характер правової та інших систем проявляється у високому рівні 

організованості, сполученні і упорядкованості їх структурних елементів [164, c.260 ].  

Однак, простежується і спільне в поглядах. Переважно усі автори, які 

торкаються проблеми поняття цілісності, зводять його смисл у кінцевому рахунку до 

структурно-функціональної упорядкованої єдності елементів, їх взаємовпливу і 

динаміки, функціональної залежності, стабільності, взаємної інтегрованості, а також 

внутрішнього зв'язку і високої організованості [ 243 – 245; 246, с.46 ]; розглядають 

цілісність як атрибут, форму існування й розвитку системи, притаманну їй 

абсолютно [247, c.7] і основну умову констатації системи як цілого відносно 

оточуючого середовища [ 248, с. 13 – 14, 22 ] та умову існування й вираження 

основних ознак соціальної системи [ 249, с.352 ], тобто цілісність виступає 

необхідною якісною характеристикою соціальних систем. Окремі науковці 

підкреслюють процесуальний характер цілісності і наголошують, що поняття 
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цілісності прямо кореспондується із системами, що здатні до саморозвитку і 

самоорганізації [181, 60 – 65;  244; 250].  

Усі соціальні системи, за оцінкою Ю. Сурміна, володіють ознаками 

багаторівневості; наявності механізму власного відтворення; добре вираженої 

еволюції, що являє собою саморозвиток, самоорганізацію, самоуправління, зміну 

структур, розширення основи життєдіяльності; присутністю управлінських і 

самоуправлінських структур (підсистем) які регулюють поведінку і розвиток 

соціальних систем; наявністю і постійним розвитком механізмів взаємодії з 

оточуючим середовищем тощо [251, c.96]. 

Особливістю таких систем є історичний спосіб існування та цілеспрямований 

духовно-регулятивний характер функціонування; унікальність зумовлена культурним 

середовищем; вони є результатом соціально-історичної практики[ 250; 246 ]. 

Обов’язковим атрибутом будь-якої соціальної системи є соціальне управління. 

В літературі існує думка, що механізм соціального управління є власне 

функціональною системою, що розвивається в процесі еволюції і лежить в основі 

процесів саморегуляції і саморозвитку систем: живої природи, соціальних систем, 

усієї ноосфери, а також процесів пізнання [ 253 ].  

В якості основної характеристики соціальних систем виступає їх інформаційна 

і комунікативна взаємодія [ 217 ]. У таких системах формуються особливі 

інформаційні структури, що фіксують важливі для цілісності системи особливості її 

взаємодії із середовищем (досвід попередніх взаємодій) [177, c.61].  

Основною властивістю цих систем є неперервність функціонування. Система 

існує поки функціонує. Усі процеси в системі взаємообумовлені. Функціонування 

частин визначає характер функціонування цілого і, навпаки. Функціонування системи 

пов’язано з неперервними змінами. Її життєдіяльність – це постійний розвиток, який 

виражається в неперервній функціональній і структурній перебудові системи та її 

підсистем [ 254, c.15 ]. 

Сутнісною властивістю соціального типу систем є розвиток [134, c.68] і 

процесуальний характер цілісності. Вони демонструють здатність до саморозвитку і 

самоорганізації. Цілісність систем, здатних до саморозвитку і самоорганізації, 
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виявляється засобом процесуального підходу, коли об’єкт постає в становленні чи в 

процесі самовідтворення. Мова йде про процеси, які забезпечують функціонування і 

розвиток системи, у тому числі, обумовлюють її упорядкованість у просторі і 

часі [232 ]. 

Так, згідно уявлення відомого системолога В. Садовського, цілісність системи 

дає їй можливість існувати і функціонувати відносно самостійно і відособлено у 

зовнішньому середовищі, у взаємодії з яким вона і виявляє свої властивості 

[224, c.83–84]. Науковець визначає систему як сукупність будь-яким чином виділених 

із оточуючого середовища реальних чи уявних елементів. На його думку, при 

еволюції в часі ця сукупність буде вважатися єдиною системою, якщо між цими 

елементами у різні проміжки часу можна констатувати однозначну відповідність. 

,,Відповідність, – підкреслює вчений, – має бути саме однозначною, а не взаємно 

однозначною” [ 224, c.97 ]. 

Засновник теорії функціональних систем П. Анохін підкреслює, що комплекс 

задіяних компонентів, взаємодія і взаємовідношення яких  набувають  характеру 

взаємопідтримки (чи взаємосприяння) компонентів на отримання фіксованого 

корисного результату можна назвати функціональною системою. Тільки 

функціональним системам, які мають мету притаманна властивість цілісності 

[ 69; 249; 250 ].  

Наведені висновки, сформульовані В. Садовським, П. Анохіним, є вагомою 

підставою для аналізу функціональних зв’язків між компонентами, рівнями 

(підсистемами) правової системи не у категоріях залежності, чи інструментального 

забезпечення, а у відношенні взаємопідтримки, взаємосприяння, націлених на 

результат. У координатах такого відношення жодна із підсистем не може перебрати 

на себе функції системи, працюючи узгоджено на кінцевий конкретний результат. 

Отже, не порушується важливий принцип примату цілого над складовими 

частинами, який означає, що функції окремих компонентів і підсистем 

підпорядковані функції системи у цілому, її меті. Істотно, що в системах, які здатні до 

самоорганізації, відтворюються, розвиваються і закріплюються в процесі еволюції 

лише життєво необхідні підсистеми [ 255 – 256].  
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Щодо правової системи, мова може йти не інакше як про ті її підсистеми, 

зв’язки яких у функціональному відношенні є суть вираженням головної внутрішньої 

суперечності між природно-правовим і державно-правовим началами у її змісті. 

Інакше кажучи, своєї цілі (правового порядку) правова система досягає завдяки 

узгодженій дії механізмів організації і самоорганізації, чим забезпечується 

однорідність соціальних інтересів і громадянської згоди з приводу конкретної моделі 

державно-правового розвитку.  

Гіпотетично ми припускаємо, що механізм самоорганізації правової системи 

забезпечують традиції її духовно-культурної основи, виражені в принципах правової 

діяльності, правовій свідомість, нормативності, колізійних нормах, диспозитивному 

правовому регулюванні тощо. Механізм організації правової системи передбачає 

юридичні умови забезпечення її єдності і взаємоузгодженості внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків. До юридичних умов науковці відносять повноту структури правової 

системи, яка відповідає принципам конкретного конституційного ладу; загальні цілі 

правової системи; єдині стандарти і принципи правового впливу (включає в себе і 

правове регулювання); узгодження процедури прийняття правових актів; дійовий 

механізм реалізації права; перевагу процесу інтеграції правового регулювання над 

процесом диференціації [ 109, c.25 – 30 ], норми і принципи юридичної діяльності 

головною метою здійснення якої є забезпечення відповідного стану суспільних 

відносин вимогам права, охорона відносин від протиправних посягань та відновлення 

в разі їх порушень тощо [258, c.34 – 36].  

Таким чином, адаптація фундаментальних положень концепції цілісності до 

аналізу правової системи дозволяє: 

 по-перше, чітко ідентифікувати правову систему як об’єкт пізнання із 

середовищем існування. Це – функціональна система яка відноситься до 

антропосоціокультурного типу систем (як одна із соціальних систем, підсистема 

суспільства); 

 по-друге, конкретно концептуалізувати правову систему, яка має задовольняти 

основним вимогам самого поняття функціональної системи. Система, з одного боку – 

це, цілісність, що відрізняється від зовнішнього середовища, обмежена зовнішнім 
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середовищем і має внутрішню структуру [ 259; 260 ]. Так, наприклад, А. Рапопорт 

пише, що система – це цілісність, яка може функціонувати завдяки 

взаємообумовленості та взаємозалежності її елементів функціональною 

реальністю об’єктивного характеру [ 261 ]; 

по-третє, дозволяє взяти за основу дослідження одне із основних положень 

теорії функціональних систем, що системоутворюючим фактором, який відіграє 

вирішальну роль у формуванні системи і водночас виступає невід’ємним 

вирішальним компонентом, який детермінує упорядковану взаємодію усіх інших 

компонентів системи, справляє центральний організуючий вплив на всі етапи її 

формування і подальшої реорганізації є конкретний результат функціонування 

[ 262– 263];  

по-четверте, формує уявлення, що свого результату функціонування правова 

система досягає завдяки узгодженій дії механізмів організації і самоорганізації, чим 

забезпечується однорідність соціальних інтересів і громадянської згоди з приводу 

конкретної моделі державно-правового розвитку. Безумовно – це не передбачає 

витіснення гострих суперечок і юридичних конфліктів в рамках конкретних 

правовідносин, але переконливо засвідчує ефективність правового впливу і правового 

регулювання в контексті забезпечення всезагального інтересу у цілому; 

 по-п’яте, переконливо демонструє, що комплексне і повне уявлення про 

правову систему як об’єкт пізнання складається при умові дослідження її в 

процесуальній динаміці. 

Отже, правова система відноситься до антропосоціокультурного типу систем. 

Програма комплексного дослідження таких систем, як зазначається в літературі, має 

включати три схрещених площини аналізу системи – структурну, функціональну і 

генетичну (історичну) [ 250 – 252; 264 ]. Такий ракурс аналізу забезпечує вихід за 

межі статичного описання об’єкта, стверджує необхідність у генетичному 

дослідженні. В рамках генетичного дослідження, як наголошує М. Каган, аналізу 

підлягає не тільки розвиток системи як такої, а й системність самого розвитку, де 

поняття цілісності виражає не тільки просторовий аспект буття, а й процесуальний – 

в часі. У цьому разі, ,,структура” характеризує одночасно як синхронний, так і 
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діахронний аспекти існування системи і позначається поняттям ,,хроноструктура”. А 

розглянути цей процес цілісним дає можливість синергетика [ 250; 265 ].  

Генетичний ракурс дослідження передбачає звернення до проблеми генезису 

(грец. genesis – походження), в ході розв’язання якої простежується історія розвитку 

системи і визначається сучасна стадія її життєвого циклу. В рамках проблеми 

генезису аналізуються питання становлення (включає в себе зародження, 

передісторію об’єкта дослідження як системи), тобто вивчення протоумов складання 

її структури, ,,притирання” частин, системної їх організації та подальшого 

формування. З моменту виникнення вже сформованого об’єкта як такого, що 

відбувся в процесі становлення, розпочинається вища стадія розвитку – динамічного 

функціонування, трансформації чи припинення існування.  

Отже, в рамках генетичного аналізу генезис співвідноситься з об’єктивністю 

елементно-структурних, структурно-функціональних зв’язків і зв’язків розвитку та 

забезпечує їх можливість. Так, український науковець Б. Парахонський зауважує, що 

схема генезису може бути віднесена до процесів породження самої сутності 

( процесів суттєвого порядку), як чогось якісно нового, або до її трансформації у 

якісно нові форми, що виражається в діалектиці розвитку і еволюції. І розвиток, і 

еволюція – це процеси суттєвого порядку, тобто розгортанням сутності. Різниця 

полягає лише в тому, що розвиток – це процес трансформації системи із одного 

якісного стану в інший і відбувається він шляхом заміни функцій системи, її 

елементів більш досконалішими, або взагалі зміною її генетичного коду. В 

еволюційних процесах теж відбуваються якісні зміни, але на ґрунті більш високого 

рівня удосконалення і упорядкування. У процесі еволюції явище, як система, 

оновлюється, утворює нові форми свого існування, але при цьому не втрачає  

самототожності, заснованої на онтологічно запрограмованому коді. Тому генезис  

завжди передбачає присутність сталого сьогодення [ 266 ]. 

Розвиток може йти як і по лінії прогресу і по лінії регресу та виражається в 

еволюційній чи революційній формах [171, c. 534 – 535; 264; 267, с.174, 178 ]. У 

юридичній літературі наголошується, що напрямок у розвитку правової системи 

може сприйматися як з позитивної сторони (правовий прогрес), так і з негативної 
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(регрес чи деградація правової системи) сторін [ 268; 269 ]. Так, А. Барсуков 

наголошує, що критеріями оцінки правового прогресу у правовій системі є інтереси 

людини, держави і суспільства. Утім, чіткої межі між цими інтересами не існує, і не 

повинно існувати, оскільки вони взаємопереплітаються і взаємодоповнюються 

[268, c. 21]. 

Еволюцію  правової  системи  розглядають  як  природний  процес,  як  форму 

правового прогресу, котра характеризується специфічними ознаками неперервності, 

послідовності правового розвитку у природно – історичному аспекті, як 

поступальний процес розвитку правової системи який не пов’язаний із 

цілеспрямованою діяльністю людини, суспільства, тоді як розвиток передбачає 

присутність цілей та ідеального плану дій, які формуються, головним чином, 

юридичною наукою. Прогрес правової системи передбачає розумне осмислення і 

прямо залежить від людини – законодавця, інтерпретатора, того, хто задіяний у сфері 

правозастосування та ін. [269, с.33]. 

У цьому разі, в методологічному аспекті для нашого дисертаційного 

дослідження істотним є зауваження Л. Тіунової, що генезис правової системи має 

системний характер, виявляється у взаємозв’язку правових процесів, їх переходом від 

однієї стадії до іншої. Його можна уявити як систему розвитку елементами якої є 

процеси. Історію даної системи, етапи її якісних зовнішніх змін, тобто виникнення, 

становлення і розпад чи перехід у іншу систему відображає геноструктура 

(хроноструктура) ”[134, c.68 ]. Власне саме на тлі системності розвитку стає 

очевидною цілісність системи [ 237 ], яка виявляється в циклічності динамічних 

процесів [270, c.25 ].  

Процесуальність системи виражається у двох аспектах: саморегуляції і 

самоорганізації. Саморегуляція відбувається на рівні взаємодії системи із 

середовищем, а самоорганізація передбачає присутність в системі особливих 

інформаційних структур – кодів, які фіксують цінну для системи інформацію, 

виступають її компонентом, визначають способи її взаємодії із середовищем і її 

самообумовленість як цілого. Аналізуючи зв'язок саморегуляції і самоорганізації в 

соціальних системах, дослідники визначають такою структурою – кодом  
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культуру та її базові цінності [188, с.62, 68 ]. ,,Складні саморегульовані системи, 

пише В. Стьопін, – можна розглядати як стабільні стани більш складної цілісності –

 систем, що саморозвиваються” [188, с.60]. 

Системність розвитку забезпечує генетичний зв’язок , що являє собою 

,,співвідношення, взаємодію генезису у цілому і його компонентів, а також 

співвідношення між сучасним і минулими станами системи в розвитку, такої, що 

відбулась” [ 111, c.88 ]. Зміна системи, її розвиток відбувається в часі. Час – це 

атрибут матерії, отже виступає необхідним компонентом генезису, але як автономний 

час ( кожне конкретне явище розвивається в часі). Автономний час генезису виступає 

його загальною властивістю і поєднує окремі стадії, етапи історичного розвитку 

явища в єдиний цілісний процес. Присутність спільного автономного часу в тих чи 

інших станах об’єкту, що досліджується дає можливість аналізувати їх як 

компоненти одного і того ж генезису (в протилежному випадку мова може лише йти 

про історичні стани в розвитку різних явищ), тобто говорити про неперервність 

генезису від моменту становлення. 

Отже, динамічна зміна системи в часі в теорії систем позначається поняттям 

процесів. Основною їх характеристикою є нелінійність [ 188 ]. Головними 

категоріями процесів виступають функція – взаємодія системи з оточуючим 

середовищем в ході досягнення цілей; функціонування – дія системи в часі; 

управління – приведення системи в стан рівноваги чи досягнення цілей; інтеграція –

 процес і механізм об’єднання та сполучення елементів і характеризується 

системоутворюючими факторами, які формують систему; адаптація – 

пристосування системи до оточуючого середовища без втрати своєї ідентичності 

[ 251, c.56 ]. Останнє означає здатність автономної системи до самовідновлення в 

процесі еволюції основних своїх компонентів що, безумовно, не виключає появи 

нових елементів, нових залежностей і зв’язків, переструктурування нормативного 

порядку системи тощо . 

Зовнішнє середовище змінюється, зазнає структурних змін і функціональна 

система, адаптуючись до змін середовища. Вона перебудовує структуру у такий 

спосіб, щоб в умовах постійних змін, яких зазнає середовище зберегти власну 
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ідентичність як цілого і сформувати спосіб взаємодії із зовнішнім середовищем, який 

забезпечив би її оптимальне функціонування як операційної автономної системи, 

самоорганізацію, самовибудовування, самопородження своїх компонентів з метою 

збереження самототожності. Будь-яка зміна функції, спричинена зовнішнім 

середовищем, викликає зміну всього механізму функціонування системи (у напрямку 

прогресу, чи регресу). З ускладненням функції в межах ,,старої конструкції” система 

зазнає диференціації. Як наслідок, виникають новоутворені частини, які згодом 

автономізуються [ 75 ]. 

Сказане якраз демонструє, по-перше, об’єктивний зв'язок функції і генезису 

правової системи і, по-друге, специфіку генетичного зв’язку як внутрішнього, який 

характеризує процеси, що відбуваються із цим правовим явищем, його сутністю, 

формою і змістом. Все, що перебуває за межами правової системи, виступає її 

конкретно-історичним середовищем, яке справляє на неї різноманітні впливи, може 

виступати в якості причини її розвитку, перебувати з нею у причинно-наслідкових, 

але не генетичних зв’язках. 

Таким чином, комплексне уявлення про правову систему, як правову цілісність 

може сформуватися за умови синтезу теоретичних досягнень у трьох зрізах 

системного пізнання: предметному, функціональному і генетичному, оскільки зв’язки 

структури, функцій і розвитку системи перебувають у тісному взаємозв’язку і 

відокремлено, без взаємодії, втрачають свої якісні характеристики [271 – 272]. 

У вітчизняній юридичній літературі проблематика цілісності правової системи 

розробляється в рамках трьох основних системних концепцій (структурної, 

ієрархічної і функціональної) із застосуванням переважно структурно-

функціонального й функціонально-цільового підходів і, переважно, на предметному і 

функціональному рівнях системної цілісності.  

Структурна концепція зорієнтована на внутрішню будову системи як 

цілісності взаємосполучених елементів, які інтегровані системою, є компонентами 

саме цієї системи, їх співвідношення надає системі додаткової якості цілого. 

Функціональна концепція обмежується аналізом цілісності системи у взаємозв’язку із 

зовнішнім середовищем. Ієрархічна концепція доводить, що елемент деякої системи 
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можна розглядати як систему, а саму систему необхідно розуміти як елемент більш 

широкої системи. У такий спосіб визнається існування багатьох рівнів системи, 

безліч субсистем і надсистем (суперсистем), визначається характер зв’язків 

координації, субординації, підпорядкування тощо. 

Основою предметного дослідження в рамках структурної концепції виступає 

морфологічний тип цілісності (форма, структура правової системи) та основні 

властивості системи – цілісність і ділимість. Відповідно виокремлюють і структурні 

рівні системи, комплекс підсистем, що перебувають у тісному зв’язку і 

взаємообумовленості, забезпечуючи, у структурно-функціональному контексті 

цілісність правової системи [68, c. 66 – 67; 273, c.556 ]; визначається місце правової 

системи в суспільстві як середовищі існування і виявляються зв’язки з іншими 

елементами (підсистемами) середовища [68, c.40-48]. Так, один із фундаторів 

методології правової системи Д. Керімов визначає правову систему як структурно-

упорядковану цілісну єдність об’єднаних за змістовними ознаками певних правових 

частин, якій притаманна відносна автономія і самостійність функціонування 

[ 274, c.278 – 287 ].  

Основою предметного дослідження в рамках функціональної концепції 

виступає функціональний тип цілісності переважно у функціонально-генетичному і 

функціонально-логічному аспектах. Правова система розглядається як функціонуюча 

структура. Об’єктом аналізу виступає динаміка зв’язків, які були виявлені та 

ідентифіковані на етапі предметного аналізу. 

У функціонально-генетичному аспекті розкриваються внутрішні 

закономірності розвитку й функціонування правової системи від простого до 

складного, від нижчого до вищого, від генетично вихідного до генетично похідного; 

аналізуються питання зовнішніх функціональних зв’язків системи із середовищем, 

включаючи у ,,знятому” вигляді моменти попереднього розвитку при відносній її 

автономності. Так, О. Скакун розглядає правову систему як зумовлений 

об’єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісний комплекс 

взаємопов’язаних і взаємоузгоджених спеціальних та загальних засобів правового 

впливу на суспільні відносини, які постійно відтворюються та використовуються 
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людьми і організаціями (у тому числі державою) як суб’єктами права для досягнення 

приватних і публічних цілей [ 275, c. 326]. Н. Оніщенко пропонує сприймати правову 

систему як ,,об’єктивне, історично закономірне правове явище”[16, c.26]. В. Синюков 

і В. Оксамитний із позиції соціокультурного аспекту дослідження визначають, 

відповідно, правову систему як соціальну організацію, яка містить основні 

компоненти національної правової культури [191, c. 168 ] і як конкретно-історичну 

сукупність права, правової культури та юридичної практики окремої держави чи 

державних об’єднань [ 276, c.415 ]. Білоруські правознавці С. Дробязко і В. Козлов 

розглядають правову систему як закономірно пов’язану цілісність усіх правових 

норм, форм їх виразу (джерел), інститутів, галузей, що призначені для 

упорядкування суспільних відносин з метою забезпечення соціального 

прогресу [ 215, c.253 ]. 

У функціонально-логічному аспекті аналізується організаційний тип цілісності: 

логічно можливі відношення між функціями системи, а саме: відношення переваги, 

домінування, супідрядності (основні і допоміжні функції); відношення 

функціональної рівнозначності або еквівалентності тощо, єдність яких забезпечується 

принципами системного підходу. Так, один із фундаторів теорії правової системи 

М. Матузов вбачає цілісність та інтегративність правової системи у сукупності 

внутрішньо узгоджених, взаємопов’язаних, соціально-однорідних юридичних 

засобів, за допомогою яких держава здійснює необхідний нормативно-організуючий 

вплив на суспільні відносини (закріплення, регулювання, охорона, захист) [ 53, c.22 ].  

В координатах ієрархічної концепції правова система розглядається як 

взаємодія функціонуючих структур, спрямована на їх збереження у відношенні із 

зовнішнім середовищем, а функціонування правової системи у цілому зорієнтовано 

перш за все на задоволення вимог об’єкта (системи) вищого системного рівня, тобто 

суспільства. При цьому мова йде про урівноважену правову систему і суспільство, як 

урівноважену систему в статиці, без урахування динаміки його розвитку. Це 

природно, оскільки процес динаміки розвитку не є предметом структурно-

функціонального підходу, основне завдання якого полягає у концептуалізації поняття 

,,система” яке б дозволило ефективно аналізувати механізм її функціонування, який 
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забезпечує перетворення нормативності права на впорядкованість суспільних 

відносин. 

Як видається, узагальнену теоретичну модель правової системи, яка певною 

мірою поєднала в собі основні принципи трьох системних концепцій (структурної, 

функціональної і ієрархічної ) демонструє професор А. Колодій. Запропонована 

науковцем модель заснована на принципах системного підходу і системних 

досліджень: системності, цілісності, комплексності, функціональності, які корелюють 

із принципами правової системи як правового утворення і зумовлюють існування 

,,…таких її сторін: 1) цілі та інтереси, 2) матеріальну, 3) нормативну, 4) духовну, 

5) організаційну, 6) інституційну, 7) органічну, 8) функціональну, 9) ідеологічну, 

10) комунікативну” [35, с.13].  

Неповноту запропонованої моделі ми вбачаємо в тому, що у числі названих її 

,,сторін” відсутня та, яка вказує на процесуальний аспект цього цілісного правового 

феномену, що обов’язково передбачає генетичний ракурс її пізнання (зародження, 

розвиток правової системи не тільки в просторі (синхронічний аспект), а й в часі 

(діахронічний аспект). Це важливо, оскільки розвиток, існування і життєвий цикл 

системи поза простором і часом не можливі, як не можливо виявити зв’язки 

цілісності без аналізу об’єкта в становленні, в процесі самоорганізації, 

самовідтворення тощо. Ці зв’язки вибудовуються за не менш відомими принципами 

системного аналізу : ієрархії, автономії, обміну інформацією, зворотних зв’язків, 

кооперації, координації тощо, які разом із функціональним і системним принципами 

дають можливість поєднати оганізаційну завершеність системно-структурного 

синтезу з динамікою розвитку правової системи як такої у цілому, або національної 

правової системи, зокрема. 

Так, наприклад С. Алексєєв підкреслює, що для  національних правових систем 

характерна тенденція до накопичення особливостей цілісного утворення, яке 

вирізняється техніко-юридичною, конструктивною єдністю, у той час як посилюється 

спеціалізація права, для якого поряд з процесами інтеграції характерні конкретизація і 

диференціація, тобто спеціалізація правового регулювання, зростання ,,розподілу 

праці” між нормативними приписами, правовими інститутами, галузями права, що 
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дає можливість згідно із соціальними потребами забезпечити більш конкретне, 

змістовне правове регулювання [ 277, c.129 ].  

У чому ж сутність такої ,,спеціалізації” у співвідношенні з проблемою 

цілісності правової системи? Важко відповісти, якщо не враховувати специфіку 

розвитку правової системи у процесуальному контексті. Тут розвиток постає не як 

автономне послідовне формування окремих структурних компонентів системи, а як 

процес вже на початку якого складаються основні функціональні блоки, котрі в 

подальшому розвиваються нерівномірно і гетерохронно, але кожний має своє 

призначення – виконує свою функцію в контексті загальної мети правової системи, 

яка завжди кореспондується із всезагальним інтересом. Істотно, тут ми цілком 

погоджуємося із думкою В. Синюкова, що правове регулювання необхідно 

аналізувати як складову національного духовного життя, аналогічно і системно-

структурний та техніко-юридичний виміри національної правової системи, що 

дозволить повніше уявити специфіку вітчизняної юридичної традиції у 

співвіднесенні її із існуючими правовими сім’ями [ 278 ].  

Таким чином, аналіз традиційних для вітчизняного правознавства напрямів 

дослідження правової системи як цілісного правового феномену свідчить, що 

основна їх мета полягає, перш за все, у створенні логічної раціонально виваженої 

моделі правової системи на основі виявлення ознак, елементів і компонентного 

складу, елементно-структурних і функціональних (зовнішніх і внутрішніх) зв’язків 

між ними, які забезпечують її цілеспрямоване функціонування у статиці і 

функціональній динаміці і демонструють властивість цілісності у елементно-

структурному і структурно-функціональному контекстах. 

Зміст окремих робіт свідчить про тенденцію до ототожнення понять цілісність і 

ціле [164, c.260 ]. Ці поняття часто вживаються як синоніми, що у методологічному 

плані є не зовсім коректним з огляду на ту обставину, що кожне з понять несе у собі 

певне смислове навантаження, а відтак вимагає адекватних собі способів аналізу; по-

друге, більшість концептуальних версій цілісності правової системи побудовані на 

виокремленні або юридичних (спеціальних) або соціальних (загальних) формальних 

ознак, що й кладуться в основу аналізу її як інтегративної категорії. 
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При цьому традиційно виникає двоякість у тлумаченні правової системи. З 

одного боку вона розглядається як особливий феномен соціальної реальності, а з 

іншого – як винятково юридичний феномен. Відтак, визначається її функціональна 

спроможність у кореляції з соціальними або юридичними ознаками, але не 

складається повне уявлення про правову систему як цілісний правовий об’єкт. Так, 

наприклад, Л.А. Луць наголошує, що соціальні (загальні) ознаки правової системи як 

такі характеризують її як підсистему соціальної системи є корисними та значущими 

для людини й суспільства. А юридичні ознаки характеризують її як самостійне 

явище [174, c. 34 – 35 ].  

У цьому разі, варто звернути увагу на слушну думку українського 

науковця М. Кельмана, що вже прийшла пора переглянути методологічну 

конструкцію ,,соціального і юридичного” у частині аналізу соціальних систем. Ці 

системи є ні природними, ні штучними, а природно-штучними. Отже, надмірна 

однозначність у висновках, особливо тих, що стосуються соціально значущих 

наслідків, здатна швидше ускладнити, аніж сприяти розв’язанню актуальних 

проблем [ 279 ]. 

У цілому можна стверджувати, що вітчизняна юридична наука сформувала 

уявлення про правову систему як структурно-функціональну цілісність у юридико-

соціальному і соціально-правовому аспектах. Кожний із напрямків окремо 

відображає лише одну грань буття цього правового феномену. Так, в рамках 

соціально-правового напряму аналізуються питання про соціальне призначення 

правової системи, що корелюють із проблемами удосконалення механізму правового 

впливу. Відповідно, в рамках юридико-соціального напряму – питання про 

удосконалення механізму правового регулювання, підвищення ролі організаційного 

фактора в соціальному управлінні. Тоді як згідно загальної теорії функціональних 

систем ( про що вже наголошувалось із посиланням на В. Садовського і П. Анохіна) 

між рівнями складної системи існує однозначна відповідність і функціональний 

зв'язок, заснований на принципі взаємопідтримки і взаємосприяння у вирішенні 

єдиних завдань, які стоять перед цілим. Необхідно обумовити лише ( при цьому ми 

посилаємося на дослідника онтологічних і гносеологічних аспектів цілісності 
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І. Цехмістра ) , що чим складніша система і чим ширший спектр можливих форм її 

поведінки, тим більш важливим стає функціональний ,,розподіл праці” між 

підсистемами ( рівнями, блоками тощо) [ 242 ] ( Принагідно зауважимо, що 

складність визначається не числом елементів цілого, а характером їх зв’язків у чому й 

полягає смисл класичної формули ,, ціле більше, ніж сума його частин”). 

Не зважаючи на змістовну і по формі різницю в напрямках розуміння правової 

системи як правової цілісності, спільним є те, що 1) науковці обмежуються строго 

логічною, формально - догматичною або соціолого-логічною інтерпретаціє правової 

системи і в залежності від предметної сфери аналізу, абсолютизують той чи інший 

напрям; 2) порушуючи питання генезису правової системи, цілком слушно 

поєднують цей процес із генезисом інших соціальних систем, але при цьому 

одностайно дотримуються концепції розвитку цілісності (від простого до складного) 

як ознаки завершеності системи, кінця висхідного етапу її розвитку.  

Інакше кажучи, формують уявлення, що спочатку правова система набуває 

системних якостей, а вже потім властивостей цілісності, що виражається в 

накопиченні юридичних властивостей, утворенні підсистем (системи права, системи 

зовнішніх форм (джерел) права, системи суб’єктів права, системи юридичної 

діяльності тощо), послаблення ролі інших соціальних регуляторів та підвищення ролі 

правових [114, c.36 – 51]. ,,Еволюція систем, – пише М. Оніщенко і О. Зайчук, –

 призводить до їх ускладнення, набуття завершених форм. Рух системи полягає в 

наближенні до цілісності (курсив наш – М.М.), у тому, щоб підкорити собі всі 

елементи суспільства, або створити органи, яких вона потребує…” [ 280 ]. 

Варто підкреслити, що при всіх позитивних якостях проведених досліджень 

вони, переважно, не враховують зв'язок функцій правової системи та її генезису. Чим 

порушується діалектичний принцип всезагального зв’язку процесів і явищ правової 

дійсності у розвитку, який тісно поєднаний із принципом історизму. 

Дотримуючись принципу історизму, слід визнати, що при аналізі правових 

явищ і процесів, результати якого впливають на формування уявлення про конкретну 

правову систему конкретного суспільства, що володіє властивостями цілісності слід 

враховувати ознаки правової системи у контексті її мотиваційної спрямованості як 
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соціального об’єкта на стратегію історичного відтворення суспільства з його 

національною специфікою. Тобто враховувати глибину історичних і правових 

традицій, суперечливу історію політичного і правового життя конкретного соціуму, 

вбачати унікальність правової системи на правовій карті світу, обумовлену у значній 

мірі, розвитком культури. Так, Н. Оніщенко підкреслює: ,,З одного боку, правова 

система вбирає в себе історичний досвід культурного розвитку, а з іншого – виробляє 

власні культурні цінності, які стають здобутком усього суспільства” [68, с.27 – 28 ]. 

Окремі українські науковці (Ю. Лобода, С. Рабінович, П. Рабінович та ін.) 

справедливо кваліфікують правову систему як ,,найбільш багатогранний феномен 

соціокультурної сфери” [ 281 ], як динамічної соціокультурної цілісності, сутність 

якої перебуває у безперервному розвитку[ 149, c.161 ].  

У цьому разі, вбачається за доцільне доповнити комплекс соціальних 

(загальних) і спеціальних (юридичних) ознак правової системи ознаками у 

соціокультурному (сутнісному) вимірі, що дозволить зосередити акценти саме на її 

сутнісній стороні, а саме: вести мову про правову систему як феномен конкретного 

суспільства у розвитку не залежно від ступеня вивченості її структурно-елементного 

змісту (про це конкретно мова піде у підрозділі 3.1 дисертації). 

Комплексне поєднання соціальних (загальних), спеціальних (юридичних) і 

соціокультурних (сутнісних) ознак правової системи дозволяє вийти за рамки 

змістовно-формальних її характеристик та говорити про конкретну правову систему 

конкретного суспільства й оцінювати її ефективність з урахуванням як системних, так 

і процесуальних характеристик. Такими характеристиками є:  

по-перше, системна єдність усіх компонентів, які у взаємозв’язках і 

взаємовідношеннях складають правову систему як ціле;  

по-друге, строга відповідність функцій правової системи об’єктивним потребам 

конкретного суспільства;  

по-третє, динамізм, тобто еволюція і розвиток правової системи у просторово-

синхронному й процесуально-діахронному вимірах;  

по-четверте, здатність здійснювати цілеспрямований вплив на поведінку 

людей, їх колективів і організацій та юридично забезпечувати функціонування різних 
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сфер суспільного життя з використанням низки тих системних інститутів, які тісно 

пов’язані з правом і мають на нього прямий вплив: правотворчі, правозавстосовчі, 

правоохоронні та ін. 

Названі характеристики дають підстави для кореляції комплексу соціальних 

(загальних), юридичних (спеціальних) і соціокультурних (сутнісних) ознак правової 

системи з основними ознаками і параметрами системи.  

Основні ознаки соціальних систем нами наведені вище, а щодо основних 

параметрів системи український науковець Ю. Сурмін виокремлює чотири основні: 

субстанцію, будову, функціонування і розвиток [ 251, c.81 ]. Під субстанцією розуміє 

сутнісну властивість предмета як системної цілісності, фундамент і ядро усіх його 

змін, активну причину і джерело функціонування. Вона може бути представлена 

природою системи, детермінацією, походженням і способом буття. Будова 

передбачає наявність в системі елементів, зв’язків і організації і може бути 

представлена властивостями будови, зв’язків, складністю функціонування. 

Функціонування – це процес реалізації системою своїх функцій, що характеризується 

рівновагою, ціллю, результатом і ефективністю. Розвиток –це процес якісних змін 

системи, що характеризується адаптивністю, відтворенням, вектором і траєкторією 

[ 251, c.83]. З урахуванням змісту основних параметрів системи Ю.Сурмін дає 

наступне визначення системи – це структурно-функціональна субстанційна цілісність 

у розвитку [251, c.81]. 

За аналогією можна констатувати, що субстанційний параметр правової 

системи прямо кореспондується із фундаментальними ознаками і особливостями 

цілісних соціальних систем, отже співвідноситься із соціокультурними її ознаками. 

Параметри будови і функції – із системними характеристиками правової системи як 

структурно-функціональної цілісності, отже – із її соціальними і юридичними 

ознаками. Параметри розвитку – із процесуальною характеристикою динаміки 

правової системи у просторово-синхронному й процесуально-діахронному вимірах. 

У гносеологічному аспекті, в режимі кореляції основних параметрів і ознак 

соціальної системи з комплексом ознак правової системи у соціальному, 

юридичному, і соціокультурному вимірах та з урахуванням процесуальної динаміки 
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розвитку систем синтезується конкретна правова система як ціле, яке невблаганно 

підкоряє свої елементи, частини, функції єдиній меті, націленій на результат, 

демонструючи властивості цілісності сутність якої не зводиться до простої суми 

властивостей її частин, а, навпаки, постає визначальним фактором розвитку цих 

частин у їх онтологічній єдності і у контексті мотиваційної спрямованості правової 

системи як соціального об’єкта на стратегію історичного відтворення суспільства з 

його національною специфікою. 

Безумовно, кожна історична епоха характеризується власними і тільки їй 

притаманними соціально-правовими параметрами, детермінантами і пріоритетами 

правового розвитку, проте національні, культурні і ментальні характеристики завжди 

своїм корінням сягають у глибину віків і тісно корелюють із особливостями 

історичного розвитку народу та його правовим досвідом. Інакше кажучи, йдеться про 

національну константу, яка за оцінкою А. Козловського, є тим первинним природним 

джерелом, яке і визначає культурно-історичну специфіку активних стереотипів 

правової поведінки, забезпечує динаміку, цілісність і внутрішні джерела 

розвитку правових систем [282, c.157 – 177].  

Істотно, що вирішення питання про зміст поняття правової системи як правової 

цілісності в теоретичному пізнанні генезису правової системи України лежить у 

площині проблеми відношення інтеграції й диференціації системи. 

Загальне уявлення про характер цього відношення дає аналіз літератури з 

теоретичних основ еволюції цілісних функціональних систем [262 – 263; 283 – 287; 

288, с.14 – 19; 289 ]. Аналіз показує, що необхідною умовою становлення цілісності 

системи є інтеграція [ 238, c.31,37 ]. Так, російський науковець, професор 

Ю. Левицький пише, що завдяки інтеграції система в процесі свого становлення і 

розвитку завжди перебуває в якості незмінної цілісності. У цьому разі, перед 

дослідником постає одна й та ж система:як на початку зародження,так і в 

,,завершеному” стані з тією лише особливістю, що її частини на початку зародження 

мають одну системну визначеність, а в процесі становлення набувають іншої 

[ 290, c.52 ].  



 131 

Отже, принцип інтегративності зорієнтований на внутрішні фактори цілісності, 

а головне, на її збереження. Інтегративними називають системоутворюючі, 

системозберігаючі фактори, серед яких важливим визнається неоднорідність і 

суперечливість елементів системи, взаємодія яких веде до конкретного 

результату[ 291 ]. Вихідні, найпростіші елементи (частини), взаємодіючи між собою і 

виконуючи свої функції, з часом утворюють більш складні системи ( як правило дві), 

які одночасно розрізняються і за структурою і за функціональними ролями в рамках 

нової, більш широкої системи. Ці нові складніші системи, взаємодіючи, утворюють 

ще більш складніші системи. Тобто відбувається перехід від ,,множини” до цілого. 

Так, М. Марченко пише у цьому зв’язку, що ,,Особливість інтегративних 

властивостей системи полягає в тому, що вони породжуються і розвиваються лише в 

процесі взаємозв’язку і взаємодії її структурних елементів і що вони характеризують 

правову систему як ціле” [164, c.262 ]. Істотно, що в процесуальному вимірі ціле 

виступає результатом самоорганізації, тобто результатом разом із своїм 

становленням. Поняття ,,ціле” відображає сталий процес становлення системи, його 

повторюваність, як рух тотожний самому собі з позицій уже відомого результату. 

При цьому важливо, що мова йде про результат не як оформлене, дійсне ціле, а у 

загальновідомому гегелівському розумінні як результат із своїм становленням 

[181, c.61 ]. 

М.Марченко зазначає, що інтегративні властивості, характеризують правову 

систему у цілому і демонструють те, що правова система як цілісність здатна 

конструювати якісно нові властивості, не притаманні її окремим елементам 

[164, c.263 ]. Істотно, що поняття ,,цілісність” у процесуальному аспекті демонструє 

абсолютність руху становлення і позначає з одного боку, відкритий, незамкнений 

процес становлення системи цілим (предмет), а з іншого – властивість (ознаку) 

системи, яка вже відбулась як ціле, тобто властивість системи бути цілим. Інакше 

кажучи, за оцінкою І. Добронравової, цілісність самоорганізовується [181, c.61 – 62 ]. 

Прямим наслідком інтеграції є диференціація ( виникнення ієрархічних 

структур) у різних формах. Принцип ієрархії постулює підпорядкованість системі у 
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цілому компонентів і підсистем і супроводжується переходом від цілого до 

частин( формується відношення ,,частина – ціле”). 

Відношення інтеграції і диференціації демонструє виникнення збалансованої і, 

відповідним чином, розвиненої системи, кожна із підсистем якої виступає більш 

пристосованою для здійснення своєї первинної функції у порівнянні з виконанням 

тієї ж функції у попередній більш дифузній структурі. Цей процес в системному 

аналізі називають адаптивним удосконаленням, і розглядають одним із аспектів 

циклу еволюційних змін.   

Отже, відношення інтеграції й диференціації веде до поступового ускладнення 

системи, тобто її еволюції. Чітко виражена еволюція (як уже зазначалося із 

посиланням на Ю. Сурміна) являє собою саморозвиток, самоорганізацію, 

самоуправління, зміну структур, розширення основ життєдіяльності системи і 

демонструє цілісність як первинний домінуючий і детермінуючий фактор розвитку 

системи.  

У цьому разі, у зв’язку із зазначеним, генезис правової системи України слід 

розглядати не як автономне і послідовне становлення, виникнення і розвиток її 

окремих структурних компонентів, рівнів, підсистем, які в процесі взаємодії і 

розвитку формують цілісність системи, а враховувати ту обставину, що уже на 

самому початку генезису правова система володіє властивостями цілісності і 

структурно складається із основних функціональних блоків, які у подальшому (як 

уже наголошувалось) розвиваються гетерохронно, але у функціональному 

відношенні завжди перебувають у стані взаємопідтримки (взаємосприяння) заради 

досягнення фіксованого результату. 

Механізм відношення між основними функціональними блоками 

(підсистемами, рівнями) формується у зв’язку з процесами інтеграції і диференціації. 

У функціональній і діалектичній взаємодії вони (блоки, підсистеми, рівні) 

забезпечують потрібний суспільству результат, демонструючи функціонально -

 генетичну цілісність правової системи як умову її існування й первинний 

домінуючий і детермінантний фактор її власного розвитку.  
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Логічно, що такими блоками (підсистемами, рівнями) мають бути ті, від яких 

залежить механізм функціонування правової системи по суті. В літературі 

підкреслюється, що такий механізм ,,виражає діяльнісний аспект процесу 

перетворення нормативності права на впорядкованість суспільних відносин” 

[ 68, c.50 ]. Отже, поєднує в собі правові і соціальні якості. А відтак, логічно, 

забезпечує, по-перше, взаємозв’язки і взаємодію тих правових явищ, які є 

необхідними і достатніми функціональними одиницями, спроможними здійснювати 

правовий вплив на суспільне життя і безпосередньо складають його (правового 

впливу) зміст, по-друге, процеси формування, систематизації, ідеологічного 

обґрунтування і реалізації права. 

Гадаємо, такими рівнями є соціальний і організаційний, які комплексно 

охоплюють усі вище названі правові явища і процеси у взаємозв’язках і взаємодії. Ці 

два рівні складаються уже на самому початку генезису, функціонують на основі 

спільної для всієї системи і разом з тим власної логіки розвитку, підпорядковуючись 

дії принципу ієрархії. Із узгодженості цільових функцій соціального й 

організаційного рівнів формується єдина узгоджена цільова функція правової 

системи – забезпечення правового порядку. 

Утворення, структурування і функціонування соціального і організаційного 

рівнів правової системи становить суть вираження глибинної внутрішньої 

суперечності між природно-правовим і державно-правовим її змістом. 

Функціональний діалектичний зв'язок між цими рівнями забезпечує здатність 

правової системи виступати фактором збалансованого розвитку інтересів людини, 

суспільства і держави. 

У літературі наголошується, що для кожного із цих рівнів властиві свої засоби 

кодування і переробки інформації, свої системи управління й зв’язку та їхня ієрархія. 

Так, В. Мальцев пише, що на соціальному рівні кожна правова норма набуває 

певної соціальної якості, яка вимірюється її суспільною значимістю, тією соціальною 

функцією, яка виконується у той момент, коли вона стає опосередкованою 

нормалізуючою ланкою в суб’єкт - суб’єктних відношеннях. Але, тільки будучи 

вираженими в юридичних формах, правові норми набувають реальної сили, стають 
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організуючим началом суспільного буття, правотворчої, правозастосовчої і 

правовиконавчої діяльності уповноважених органів державної влади [93 с. 96].  

Щодо організаційного рівня, як справедливо зауважує Н. Оніщенко, то він у 

функціональному відношенні охоплює усі юридично оформлені зв’язки і відношення 

у той час, як соціальний рівень співвідноситься із функціонуванням громадянського 

суспільства [86, с.16 – 24]. 

На нашу думку, і соціальний, і організаційний рівні правової системи є 

відображенням єдиної рухливої правової рівноваги, яка задається об’єктивно 

визначеною функціональною специфікою права як нормативно-діяльнісної системи. 

Так, В. Мальцев пише: ,, Право – це не просто формальна система, соціальний 

інститут, а живий пульсуючий організм, активний соціальний фактор перетворення 

людського буття, доцільного перетворення і стабілізації суспільних відносин на 

основі історичної спадкоємності соціокультурних програм”. І далі, ,,… право як 

соціокультурна діяльність у єдності функціонування і розвитку його сутнісних сил і 

їх конкретно – історичних проявів задає суспільству правову картину соціальної 

дійсності, нормативної реальності людського буття, міжлюдських стосунків” 

[93, c. 94 – 95].  

Гіпотетично, між двома рівнями перебуває проміжний рівень правових 

трансформацій, на якому відбувається трансформація норм права в реально існуючий 

механізм соціальної регуляції. В процесі розвитку суспільства зазвичай домінує 

функція того чи іншого рівня: якщо суспільний інтерес потребує державного 

адміністрування – домінує організаційний рівень і, навпаки, якщо потреба 

суспільства в праві перевершує потребу в державному адмініструванні – домінує 

функція соціального рівня.  

Отже, ієрархоутворюючим фактором виникнення соціального і 

організаційного рівнів виступає двояка суперечлива суспільна функція –

 загальнокорисної інтеграції і соціального конфлікту між приватним і публічним 

інтересом. Правова система зароджується і формується одночасно як вираження 

(носій) цієї функції, а її генезис ,, утворює момент розвитку суспільства як органічної 

системи на шляху його становлення як органічної цілісності” [ 134, c.68 ].  
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Логічно, що критеріальною оцінкою досягнення правовою системою вищої 

фази свого розвитку – динамічного функціонування – виступає реалізований 

консенсус між приватним і публічним інтересами як чинник попередження і 

розв’язання соціальних конфліктів, досягнення соціальної стабільності в умовах 

правового порядку. У цьому разі, правову систему можна розглядати як соціальну 

форму правової рівноваги суспільної системи. 

Таким чином, на основі уявлення про органічну функціональну єдність 

соціального і організаційного рівнів правової системи та з урахуванням того, що будь 

 - яка соціальна система антропосоціокультурного типу в  рамках  методологічного 

узагальнення системних концепцій онтологічного і гносеологічного напряму постає 

як структурно-функціональна субстанційна цілісність у розвитку можна 

запропонувати наступне визначення поняття правової системи, як базового у 

теоретичному дослідженні генезису (історичної, процесуальної) динаміки правової 

системи України.  

Його слід розуміти наступним чином: правова система – це реально 

зафіксована в часі, багаторівнева, субстанційна, функціонально-генетична правова 

цілісність, що виявляє себе в циклічно-динамічних процесах неперервного розвитку й 

функціонування, має властивості, ознаки й особливості складних систем 

антропосоціокультурного типу, заснована на доктринальному консенсусі соціального 

й організаційного рівнів, діалектика яких демонструє глибинну внутрішню 

суперечність між природно-правовим і державно-правовим її началами. 

Сутність цього поняття – інтегральна взаємодія природно-правового і 

державно-правового начал у змісті правової системи. Ця взаємодія і єдність пронизані 

єдиною ідеєю, яка слугує конструюючим началом правової системи. Згідно нашої 

концепції, в якості цієї ідеї виступає запропоноване нами системно-інформаційне 

поняття права. Зауважимо, що у цьому понятті змістовно виражається діалектика 

загальносоціального права (у юридичній літературі вживається як синонім 

природного права [16, с.110; 71, c.168 – 171]) і позитивного права (в юридичній 

літературі – юридичне право [16, 110; 292, с. 88 – 94 ]) як внутрішньо поєднаних і 
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взаємообумовлених сторін у функціональному зв’язку із публічною владою як 

функцією суспільства. 

 Кожна із сторін містить свою протилежність: природне право – в якості форми 

свого здійснення позитивне право, а останнє – сукупність об’єктивних властивостей і 

соціальних потреб як свою базову складову, а з іншого – взаємодія цих сторін є суть 

вираженням закономірного зв’язку владних відношень і нормативного регулювання у 

будь-якому суспільстві як в додержавному, так і в державно-організованому.  

Особливо важливо підкреслити, що запропоноване поняття правової системи у 

смисловому аспекті орієнтує на аналіз зв’язків між її рівнями і компонентами не у 

категоріях залежності чи інструментального забезпечення, а у відношенні 

взаємопідтримки, взаємосприяння, націлених на результат (а не як механізм 

державного адміністрування). Тобто виражає доктринальний консенсус між 

організаційним і соціальним рівнями правової системи (між якими існує 

субстанціональна і функціональна єдність, виходячи з принципової можливості 

поширити на них загальне поняття правової системи) і може бути корисним у 

подальшому розвитку теорії правової системи, зокрема у частині розв’язання 

проблеми дуалізму понять ,,правова” і ,,юридична” система оскільки, як показало 

дослідження, не існує підстав для подібного дуалізму як в теоретичному, так і в 

методологічному аспектах.  

Цілісність такого рівня асоціюється з поняттям ,,правова тотальність”, як 

сукупність правових явищ і процесів не залежно від того, чи це цілісність абстрактної 

теоретичної моделі правової дійсності, чи цілісність правового життя конкретної 

країни, нації ( про що вже йшлося з посиланням на російського науковця В.  

Княгініна) та з розумінням правової системи як комплексної інтегруючої категорії, 

що відображає всю правову організацію суспільства, цілісну правову дійсність 

[ 68, c.34 ] і яка на найвищому абстрактному рівні відображає право як багаторівневе 

системне утворення [ 84, c.281 ]. 

Методологічне значення запропонованого поняття правової системи у пізнанні 

генезису правової системи України полягає в наступному:  
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по-перше, воно орієнтує на аналіз зв’язків між рівнями і компонентами 

правової системи не у категоріях залежності чи інструментального забезпечення, а у 

відношенні взаємопідтримки, взаємосприяння, націлених на результат і може бути 

корисним у подальшому розвитку теорії правової системи у частині розв’язання 

проблеми дуалізму понять ,,правова” і ,,юридична” система;  

по-друге, не руйнує існуючої логічної структури загальної теорії правової 

системи, але істотно розширює і доповнює традиційний для вітчизняної юридичної 

науки формалізований формат дослідження аналізом зв’язків функціонування і 

генезису з урахуванням єдності просторово-синхронного і процесуально-діахронного 

вимірів буття правової системи у її мотиваційній спрямованості як соціального 

об’єкта на стратегію історичного відтворення суспільства з його національною 

специфікою, що дає підстави для теоретичного моделювання генезису правової 

системи України через зріз потреб і інтересів українського суспільства; 

по-третє, орієнтує на розуміння цілісності правової системи у процесуальному 

контексті спадкоємного розвитку, що є суть вираженням органічної єдності зв’язків 

функціонування і генезису; 

 по-четверте, виступає концептуальною основою змістовного аналізу поняття 

правової системи України з комплексом соціальних, юридичних і соціокультурних 

ознак;  

по-п’яте, орієнтує на аналіз генезису як системи розвитку, який відображає 

процеси переходу внутрішніх кількісних змін у зовнішні якісні, поступальний рух 

об’єкта від одних станів до інших, характеризує якісні зміни зв’язків у часі, тобто як 

процес нескінченних трансформацій циклічного ,,хронометричного” характеру, 

заснований на генетичному зв’язку, який не слід ототожнювати з причинно-

наслідковим.  

В рамках такого аналізу функціонування розглядається як процес реалізації 

системою своїх функцій. Розвиток – як процес якісних змін системи, її трансформації 

у просторі і часі, що характеризується кількісно-якісними змінами, супроводжується 

ускладненням структури, в результаті чого підвищується її протидія 

дестабілізаційному впливу зовнішнього середовища і ефективність функціонування. 
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Генезис – як функціональна спеціалізація правової системи з метою комплексно 

забезпечення правової еволюції суспільства як органічної цілісності (у 

процесуальному аспекті) на шляху його розвитку. 

Трансформація правової системи означає, що руйнується стара і формується 

нова правова система. Процеси руйнування і формування можуть бути як 

природними, так і штучними. Це означає, що зміна правових систем являє собою 

сукупність природних і штучних процесів. Вона може здійснюватися двома 

шляхами: еволюційним згідно з яким в процесі трансформації переважають 

об’єктивні (природні) правові процеси і революційним коли в процесі трансформації 

домінують штучні (переважно політичні ) процеси. 

Таким чином, запропоноване поняття правової системи виступає інструментом 

концептуалізації  поняття правової системи України, яке має задовольняти вимогам 

самого поняття функціональної системи антропосоціокультурного типу,  органічна 

цілісність якої виникає разом із основними функціональними блоками (які в 

подальшому розвиваються гетерохронно) – соціальним і організаційним – котрі у 

взаємодії забезпечують потрібний суспільству результат. 

Інакше кажучи, це поняття змістовно орієнтує на розуміння того, що 

системність і складність правової системи виступають не причиною, а продуктом її 

цілісності. Отже, не системність є передумовою цілісності правової системи, умовою 

її існування й розвитку, а, навпаки, онтологічна властивість цілісності виступає 

умовою набуття правовою системою ознак системності в процесі генезису. 
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Висновки до розділу 2 

 

В ході обґрунтування наукового напряму дисертаційного дослідження, 

висунення і перевірки наукових підстав гіпотези генезису правової системи України 

виокремлено проблеми які потрапили у площину наукового аналізу; виділено 

терміни які описують і поєднують спектр понять, спроможних системно виразити 

логіку генезису, концептуалізовано поняття правової системи – базового у теоретико-

методологічному аналізі цього процесу.  

1. Здійснено адаптацію основних положень системної теорії і методології до 

аналізу генезису правової системи України і виявлено, що оптимальні можливості 

для успішного проведення дисертаційного дослідження складаються в рамках 

домінуючої в сучасній системній теорії і методології тенденції до узагальнення 

онтологічних і гносеологічних уявлень про систему (які є взаємодоповнюваними) і 

засобом таких методологічних підходів, які здатні забезпечити цілісне знання про 

об’єкт і предмет наукового аналізу з обов’язковим включенням у сферу людської 

діяльності (для соціальних систем –  у сферу суспільно-історичної практики).  

2. Наукова гіпотеза генезису правової системи України побудована на 

припущенні про існування причинно-наслідкового зв'язку між еволюцією й 

розвитком права і правової системи, взятих в цілісно-понятійному і функціональному 

стані, виводиться з наукового положення про право як ядро правової системи та 

системне утворення та містить припущення теоретичного і методологічного 

характеру.  

У теоретичному аспекті наукове пізнання генезису правової системи України 

полягає в логіко-історичній інтерпретації тривалого і складного процесу еволюції 

українського права у відношенні з еволюцією публічної влади (з часу виникнення 

суспільства), набуття ним системності у процесі ускладнення механізму соціального 

регулювання і, як наслідок, виникнення правової системи. У методологічному плані, 

на думку здобувача, дисертаційне дослідження досягне мети, якщо буде 

виконуватись в рамках системно-інформаційного підходу, який, по-перше, дозволяє 

пояснювати механізм структурування правової системи у взаємодії із ,,зовнішнім” 
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середовищем (суспільством) через обмін інформацією; по-друге, сприяє вивченню 

факторів, які обумовлюють виникнення, становлення і досягнення правовою 

системою високого рівня структурно – функціональної організованості в процесі 

еволюції та розвитку; по-третє, забезпечує всебічний аналіз багатоваріантних змін, 

яких зазнає правова система України, проходячи шлях від архаїчної до звичаєвої та 

сучасної інтегрованої національної правової системи; по-четверте, сприяє 

органічному поєднанню історико-правового та теоретико-концептуального аспектів 

вивчення генезису правової системи у соціокультурному контексті. 

Визначено наукові підстави гіпотези генезису правової системи України –  це 

висновки юридико-етнологічних досліджень про існування права в потестарну епоху 

і про правову поведінку як архетип людської поведінки; наукову основу її перевірки – 

це інформаційно-регулятивна концепція правової системи суспільства та теоретико-

інформаційні уявлення про еволюцію природних і соціальних систем, запровадження 

яких в методологію дисертаційного дослідження відкриває можливості для аналізу 

правової системи України, починаючи з часу формування відношення права і 

публічної влади як функції суспільства; наукове значення  для розвитку теорії 

правових систем у цілому і теоретичних досліджень проблематики генезису правової 

системи України зокрема. Воно полягає у запровадженні в предметне поле 

теоретичного правознавства логіко-історичного аналізу передумов і умов зародження 

й розвитку правової системи як цілісного правового інформаційного утворення 

(інформаційно-регулятивної системи суспільства), якій властиві загальні 

закономірності, тенденції та історико-правові і ментально-культурологічні 

особливості. 

3. Розроблено методику обґрунтування гіпотези генезису правової системи 

України, яка демонструє алгоритм наукового аналізу проблеми на основі категорії 

,,цілісність” яка є базовою у системному підході і ключовою в теорії цілісних 

функціональних систем. 

На користь розгортання алгоритму дослідження навколо категорії ,,цілісність” 

наведено такі аргументи: 
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а) цілісність  виступає  атрибутивною ознакою  складних  соціальних  систем 

антропосоціокультурного типу ( до яких відноситься і правова система); 

б) знання, отримані в рамках концепції цілісності чітко стверджують принцип 

предметної визначеності об’єкта дослідження як онтологічної цілісності, який у 

гносеологічному аспекті позначається поняттям ,,система”; 

в) із застосуванням категорії цілісності мінімізується частка суб’єктивних 

суджень відносно онтологічно незалежних елементів правової системи, об’єднаних 

на основі функціонального принципу і які здатні забезпечити (в незмінюваних 

параметрах якісної визначеності системи ) її самозбереження, самоудосконалення, 

саморозвиток, самоорганізацію в процесі становлення і розвитку; 

г) зберігається все цінне та конструктивне, що є в традиційних підходах, але за 

рахунок звернення до проблеми інформаційної основи всього сущого змінюється 

уявлення про те, що не системність є передумовою цілісності правової системи, 

умовою її існування і розвитку. Навпаки, онтологічна властивість цілісності виступає 

первинним, домінантним і детермінантним фактором еволюції і розвитку правової 

системи, набуття нею ознак системності в процесі генезису. 

У цьому контексті фундаментальним в аналізі виступає положення, що вже на 

самому початку зародження правова система володіє властивостями цілісності і 

структурно складається із основних функціональних блоків (рівнів) – соціального і 

організаційного, які у подальшому розвиваються гетерохронно, але у 

функціональному відношенні завжди перебувають у стані взаємопідтримки заради 

досягнення системою фіксованого результату. 

4. У режимі кореляції соціальних, юридичних і соціокультурних ознак правової 

системи з основними параметрами системи як такої здійснено концептуалізацію 

поняття ,,правова система” – базового у теоретико-методологічному аналізі генезису 

правової системи України. Його слід розуміти наступним чином: правова система – 

це реально зафіксована в часі, багаторівнева, субстанційна, функціонально-генетична 

правова цілісність, що виявляє себе в циклічно-динамічних процесах неперервного 

розвитку й функціонування, має властивості, ознаки й особливості складних систем 

антропосоціокультурного типу, заснована на доктринальному консенсусі 



 142 

соціального й  організаційного  рівнів , діалектика яких демонструє  внутрішню 

глибинну суперечність між природно-правовим і державно-правовим її началами. 

На основі запропонованого поняття уточнено, що генезис правової системи 

України слід розглядати не як автономне і послідовне становлення, виникнення і 

розвиток її окремих структурних компонентів, рівнів, підсистем, які в процесі 

взаємодії і розвитку формують цілісність правової системи, а як неперервний процес 

зміни зв’язків у часі, тобто як процес нескінченних трансформацій циклічного 

,,хронометричного” характеру, заснований на генетичному зв’язку, який не слід 

ототожнювати з причинно-наслідковим.  

5. Для поєднання спектру понять, що описують процесуальний аспект генезису 

правової системи використано вживаний у юридичній літературі термін ,,правова 

тотальність” який охоплює усю сукупність правових явищ у її цілісності незалежно 

від того, чи це цілісність абстрактної теоретичної моделі правової дійсності, чи 

цілісність правового життя конкретної країни, нації. На підставі узагальненого 

аналізу умов, принципів неперервності генезису встановлено, що основою цього 

процесу є інформаційні зв’язки між стадіями, фазами, етапами єдність яких 

забезпечує принцип інформаційної цілісності як синтез історичного і логічного. 

6. Для поєднання спектру понять, що описують зв'язок історичного і логічного   

використовується поняття ментально-генетичного фактору, на формування якого 

справляють вплив природно-географічні, етнічні, соціально-політичні та культурні 

умови розвитку конкретного суспільства. Воно дозволяє осмислити методологічну 

роль загальних і локальних правових традицій у формуванні і пізнанні правового 

стилю, як критерію типології правової системи України. 

7. Встановлено, що не системність є передумовою цілісності правової системи, 

умовою її існування й розвитку, а, навпаки, онтологічна властивість цілісності 

виступає умовою набуття правовою системою ознак системності в процесі генезису. 

8. Принцип цілісності має і повинен використовуватися на усіх етапах 

пізнавальної діяльності, починаючи від вибору об’єкта дослідження та постановки 

завдань і кінчаючи інтерпретацією отриманих даних та ,,вписуванням” їх в загальну 

систему науки. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Правова система України в генезисній структурі правових 

систем:поняття і основні ознаки  

 

 

Ключовим моментом у діалектиці еволюції і розвитку правових систем є 

інтерпретація генезисної структури як своєрідного способу аналізу, зорієнтованого  

на процеси і способи виникнення (зародження та становлення), розвитку, 

трансформації та індивідуалізації правових систем на правовій карті світу. Так, 

стосовно застосування генезисної структури до аналізу загального генезису правових 

систем Л. Тіунова, наприклад, пише, що структурування цього процесу залежить від 

особливостей розвитку і від того, які власне його закономірності покладені в основу 

структурування. У цьому зв’язку науковець допускає існування таких рівнів 

генезисних структур:1) загальний всесвітньо-історичний генезис системи правового 

регулювання суспільних відносин; 2) формаційний генезис правових систем; 

3) генезис конкретних регіональних національних правових систем; 4) генезис 

міжнародної правової системи [ 134, c.68 ].  

Зрозуміло, виходячи з предметних рамок дисертаційного дослідження, що 

об’єктом нашого аналізу виступає генезис конкретної національної правової системи 

– правової системи України – який відбувається у  конкретно-історичному, 

культурному і політичному середовищі.  

 Говорячи про правову систему України як національну, необхідно 

враховувати, що в реальній дійсності жодна із галузей юридичних наук історико-

теоретичного циклу, порівняльного правознавства, міжнародного права тощо не 

обмежується і не може обмежуватися застосуванням єдиного поняття ,,національна 

правова система України”. У цьому разі, ми маємо визначитись які ознаки і 

властивості мають бути враховані і відповідним чином відображені в цьому понятті, 
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щоб можна було говорити про його методологічне значення і ефективність як 

інструмента теоретичного аналізу правової системи України не тільки в статиці, але й 

у процесуальній динаміці. Істотно, що цим поняттям широко послуговуються і 

теоретики, і історики права, але його наукова роль і пізнавальні можливості в 

теоретичному аналізі проблематики правової системи України в цілому і її генезису, 

зокрема, поки що остаточно не визначені.  

Основна причина цього, на нашу думку, полягає, по-перше, у тому, що 

науковці зазвичай зосереджують увагу на питаннях створення раціонально 

виважених дефініцій і понять правової системи (нерідко, останнім часом, без чітко 

визначеної гносеологічної чи онтологічної їх концептуалізації), у той час як одним із 

основних завдань загальної теорії держави і права є обґрунтування і виведення 

властивостей держави і права із історичної дійсності, аналізу суспільства і людини, 

які мають знаходити відображення у відповідних поняттях; по-друге, як уже 

наголошувалось, у відсутності узгодженої позиції у розумінні цілісності правової 

системи як об’єкта дослідження, що, спричинює ситуацію псевдодихотомічного 

поділу об’єму поняття правової системи на власне правову систему і юридичну 

систему; по-третє, в існуванні дискусійної в теоретичному правознавстві проблеми 

змісту і категоріального статусу поняття ,,правова система.” Останнє, на наш погляд, 

є чи не головним фактором, котрий обумовлює гостроту полеміки у розумінні 

поняття правової системи України.  

Це стає більш зрозумілим якщо звернутися за роз’ясненнями до науки логіки у 

частині її положень щодо розмежування і взаємозв’язку понять і категорій. 

1 ) Поняття і категорії, зафіксовані у відповідних термінах, виступають в якості 

одного із основних інструментів пізнання, але функції їх різні. У понятті змістовно 

розкриваються знання як про зовнішні властивості об’єкта, так і про внутрішні 

закономірності його існування, відображається реальний історичний процес 

розвитку. Категорії націлені на організацію процесу пізнання, на виокремлення 

одного із вузлових моментів цього процесу, на розкриття сутності об’єкта в його 

динаміці і, що є обов’язковим, у взаємодії з іншими явищами, які складають певну 

цілісність У цьому контексті категорії не зводять до понять; 2) поняття –  
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самодостатнє, хоч і може розглядатися як елемент системи понять. Категорія завжди 

є частиною системи категорій. Вона виражає логічно інтегроване знання на рівні 

граничної абстракції. Поняття ж виступає логічним узагальненням, яке відтворює 

найбільш значимі, стійкі властивості і ознаки, що демонструють у сукупності якісну 

визначеність явищ і процесів реальної дійсності, котрі формуються в процесі 

історичного розвитку.  

Отже, у зазначеному контексті, поняття ,, правова система України ”, 

володіючи усіма ознаками категорії ,, правова система ”, має виражати їх крізь 

призму теоретичної моделі правової системи України як реально існуючого в часі, 

об’єктивного феномену правової дійсності з низкою ідентифікаційних ознак, з 

власною логікою і історією розвитку. Це зауваження суттєве, так як в юридичній 

літературі традиційно і поняття ,,правова система”, і поняття ,,правова система 

України”, і поняття ,,національна правова система”, переважно, виражають зв’язки 

соціальної (правової, або юридичної) системи в статиці, але не відображають 

мінливість, динамічність, процесуальність правової реальності в історичному часі. Як 

уже наголошувалося, поняття ,,правова система” часто співвідноситься з такими 

термінами як ,,вузьке”, ,,широке”, ,,безмежне” розумінням правової системи, котрі 

демонструють відсутність чітко вираженої гносеологічної, чи онтологічної його 

ідентифікації, а отже й неспроможність сформувати повне уявлення про конкретну 

правову реальність яку воно позначає. Вживання подібних термінів коректно щодо 

певного рівня наукової і буденної свідомості і, певною мірою, у контексті 

застосування в сфері публіцистики, політики, ідеології, але нічого нового не додає у 

розвиток теорії правової системи, лише ускладнює шлях у пошуку об’єктивної 

істини.  

На разі, у даному підрозділі дисертації нами здійснено спробу теоретичного 

синтезу формально-юридичних, соціологічних і соціокультурних характеристик 

поняття правової системи України які відображають структуру, рівні, взаємодію 

правової системи з суспільством і різними його підсистемами, державою, 

демонструють ефективність її функціонування в регламентації суспільних відносин, 

відкритість правовим системам і юридичним інститутам інших країн. 
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Теоретичний синтез ( який є одним із основних завдань нашої дисертаційної 

роботи) заснований на системній категорії ,,цілісність” з урахуванням: 

а) притаманних правовій системі ознак (юридичних, соціальних, 

соціокультурних) і властивостей (історичний спосіб існування, цілеспрямований 

духовно-регулятивний характер функціонування, унікальність, зумовлена 

соціокультурним середовищем) правової цілісності;  

б) в рамках доктрини об’єктивності національних правових систем;  

в) із застосуванням системно-інформаційного підходу;  

г) оскільки мова йде не про категорію, а про поняття конкретної правової 

системи (правової системи України) є усі підстави розширити традиційні рамки 

методології дослідження соціокультурним підходом, який сконцентрований перш за 

все на стратегічних соціальних цілях історичного відтворення суспільства з його 

національною культурною специфікою і системних характеристиках культурно-

ціннісних комплексів до яких відноситься і правова система. 

У цьому разі, спочатку проаналізуємо існуючі на сьогоднішній день у 

доступній нам юридичній літературі напрями розробки поняття ,,правова система 

України” у співвідношенні з категорією ,,правова система” з метою виявлення 

спільного у точках дотику.  

У літературі найбільш результативні показники вивчення правової системи 

України демонструє порівняльне правознавство одним із об’єктів якого є національні 

правові системи. В предметних рамках порівняльного правознавства термін ,,правова 

система” традиційно вживається у трьох значеннях як тип права, як тотожне 

поняття з правом або законодавством і як група правових систем (правова 

сім’я) [ 122, с.42 – 47 ; 294, с.90 – 93 ].  

Загальновживаним є так зване широке і вузьке розуміння правової системи. У 

широкому розумінні – це сукупність національних правових систем, яких об’єднує 

спільність походження джерел права, основних правових понять, методів та способів 

розвитку. У вузькому – це національна правова система окремої країни або 

національна юридична система (в значенні національне право) окремої країни 

[2, с.35]. Нами помічено, що у цілому в компаративістській дослідницькій практиці 
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майже не спостерігається суттєвої різниці у тлумаченні науковцями змісту понять 

,,національна юридична система” і ,,національне право”. Вони, переважно, вживані 

синонімічно. 

Так, автори окремих колективних праць розглядають національну правову 

систему як конкретну сукупність права (законодавства), юридичної практики і 

пануючої правової ідеології конкретної країни (держави) [ 295, c.188 ], як правову 

систему конкретного суспільства ,,що відображає його соціально - економічну, 

політичну і культурну своєрідність,… єдність… і є одним із проявів державного 

суверенітету…” [ 1, c.29 ]. 

Наприклад, С. Алексєєв наголошує, що основне значення у світі 

правових явищ належить національним юридичним системам, конкретно 

позитивному праву, яке розглядається у комплексі з юридично значимими реаліями –

 судовою (юридичною ) практикою, правовою ідеологією [ 85, c.47 ]. На думку 

науковця, саме у національній правовій системі акумулюються принципові 

особливості конкретної історичної цивілізації, культури, нації, як загальнодержавної 

категорії, економічного, політичного духовного розвитку, самобутність ,,поворотів” у 

становленні і удосконаленні юридичних відносин, характерних для тієї чи іншої 

країни. Отже, національні юридичні системи це –  системи тих суспільств, які мають 

більш-менш розвинену державну організацію, в рамках якої складаються нації у 

сучасному їх розумінні і, відповідно, стверджується своє національне право – в 

значенні окремого суверенного утворення тієї чи іншої держави [79, c.168 ].  

Згідно із міркуваннями Г. Кельзена, національне право – це ,,порівняно 

високоцентралізований правовий порядок, оскільки воно співвідноситься із 

системою централізованих державних органів, включаючи систему органів 

державної влади – законодавчих органів, виконавчо-розпорядчих і судових” 

[108, c.719].  

Російський правознавець В. Гаврилов, на основі узагальненого аналізу поглядів 

науковців на статичні (елементно-структурний) і динамічні (структурно-

функціональний) аспекти буття правової системи визначає національну правову 

систему як ,,характерну для конкретної держави цілісну сукупність чинних на її 
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території норм, а також юридичних органів, установ, організацій і правової ідеології, 

що забезпечують в процесі юридичної практики, опосередкованої правовою 

психологією, урегулювання суспільних відносин у відповідності з об’єктивними 

закономірностями розвитку суспільства” [ 296 c.105 ]. 

Узагальнивши погляди на поняття національної правової системи в рамках 

порівняльного правознавства, М.  Марченко не безпідставно зауважує, що усі автори, 

визнаючи відносно самостійний характер національного права (у співвідношенні 

його із міжнародним правом), ,,єдині в тому, що дані правові системи за своїм 

характером є державно - вольовими системами і що в цьому полягає їх безумовна 

спільність … В національному праві державна воля ,,наповнює” в процесі 

правотворчості сутність і зміст норм права, що видаються державою і проявляється 

найповніше і до того ж у ,,чистому” вигляді. Утілюючись у систему норм, які 

формують національне право, вона виступає як воля домінуючого в межах тієї чи 

іншої країни суверена, як єдина неподільна державна воля” [ 108, c.727]. 

Вбачається, що в рамках порівняльного правознавства, яке в основному 

зорієнтоване на практику міжнародних відносин, ототожнення понять ,,національна 

юридична система” і ,,національне право” є цілком правомірним, оскільки ,,основним 

законом порівняльного права” вважається те, що ,,різні правопорядки, не зважаючи 

на різницю у своєму історичному розвитку, доктринальних поглядах і стилях 

функціонування на практиці часто вирішують одні і ті ж життєві потреби, включно 

до найдрібніших деталей, однаково” [ 96 c.58 – 59 ].  

Водночас методика формальних узагальнень якими користується порівняльне 

правознавство не завжди може спрацювати на користь істини в рамках 

загальнотеоретичного правознавства і, перш за все, в плані соціокультурного 

контексту пізнання. Те, що у порівняльному правознавстві оцінюється як наукова 

істина, на рівні теоретичних узагальнень може виявлятися як ,,чиста” ідеологія.  

Так, на рівні загальнотеоретичних узагальнень наведені вище уявлення (в 

рамках порівняльного правознавства) про тотожність понять національної правової 

(юридичної) системи з національним правом є ні чим іншим, як суть вираженням 

домінуючої і сьогодні в українській юридичній науці концепції нації-держави 
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(розробленої за традиційною методикою причинно-наслідкових зв’язків з 

характерним присмаком імперської ідеології) яка пов’язує формування національної 

правової системи винятково з окремою національною державою. Вихідним 

принципом методологічної позиції в рамках зазначеної концепції виступає державна 

влада і закон. Виникнення національної правової системи генетично пов’язують із 

державою і кваліфікують як ,,вираженням суверенітету” останньої [68, c.99]. 

Правознавці, котрі дотримуються саме такого розуміння зв’язку держави і 

правової системи, з доброї волі, чи навпаки абсолютизують його, сприяють 

теоретичному виправданню кон’юнктурних, геополітичних, заідеологізованих кліше 

про неминучу трансформацію інструментів правової регуляції ,,менш розвинених 

суспільств” у напрямку до більш розвинених моделей права. У координатах таких 

уявлень увесь сенс суспільного розвитку полягає в неминучому зведенні етносів, 

народів до певного ,,спільного” знаменника, а за ,,безнадійно” відсталими від 

,,передових” народів визнається лише ,,право” бути відповідним чином навченими і 

поглинутими більш ,,розвиненими цивілізаціями”. У кінцевому результаті тут мало 

що залишається від науки. Це чистої води ідеологія експансіонізму, що сформувалась 

в координатах геополітичної концепції нації-держави.  

Аналіз імперської концепції нації-держави на часі не є предметом нашого 

аналізу, проте вважаємо за необхідне зауважити, що вона є відображенням 

стереотипів еклектичного, здебільшого вульгарного розуміння еволюції і розвитку як 

строгої лінійної детермінації. ,,Точний”, такий, що тяжіє до лінійної причинності 

детермінізм, – слушно зауважує А. Черненко, – має право на життя в ,,гранично 

нормованих” межах. … він виконує роль методологічного інструмента розуміння 

…жорстко централізованих структур і імперативних форм управління ними…” 

[ 102, c.246 ]. 

Якщо залишити поза увагою ідеологічний контекст то, безумовно, 

функціональний (не слід плутати з генетичним) зв'язок держави і правової системи 

можна розглядати як одну із багатьох можливих і потенційно могутніх 

гносеологічних конструкцій у процесі комплексного дослідження правової системи з 

тих міркувань, що не зважаючи на відсутність єдності в поглядах теоретиків права 
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(С. Алексєєва, М. Байтіна, А. Малько, М. Матузова, Н. Оніщенко, С. Полєніної, 

Л. Тіунової, Ю. Тихомирова, та ін.) на склад і зміст компонентів правової системи, 

найбільш типовим пропонується визначення правової системи через категорію 

,, право ”. Суттєвим тут необхідно визнати положення, що держава відіграє значну 

роль у відношенні до права, але це ще не означає, що право є еманацією, чи 

результатом творчості держави. Воно – автономно існуючий соціальний інститут. У 

такому розумінні концепція виглядає бездоганною. Водночас, враховуючи 

об’єктивну можливість зв’язку права з ідеологією (що характерно, наприклад, для 

тоталітарних режимів), важко погодитися з будь-якою абсолютизацією цієї концепції. 

Не потребує доведення, що почасти абсолютизація правильних в теоретичному 

аспекті положень, може обернутися негативними тенденціями на практиці за умови, 

коли право може бути зведене (що часто так і буває) до ідеології.  

Так, на думку відомого французького соціолога Ж. Карбоньє, зводити право до 

ідеології – це означає не визнавати його практичної функції як відношення. 

Ідеологічне за формою, за стилем, за тим як проголошуються принципи, право, 

водночас, є об’єктивною реальністю, оскільки конкретно регламентує суспільні 

відносини. Отже, як об’єктивна реальність воно не може підлягати будь-яким 

ідеологічним впливам, у той час як правові явища можуть детермінуватися будь-

якими впливами [ 91, c.284 – 292 ].  

Інакше, йдеться про те, що право як об’єктивна реальність – позитивне право з 

його центральним елементом догмою права [79, c.74 – 134] є категорією ідеологічно 

нейтральною, але через центральні правові ідеї, що становлять ,,зміст права”, воно 

фактично впливає на себе, а головне допускає різні ідеологічні інтерпретації і може 

бути включене в правову ідеологію різного спрямування (прикладом можуть 

слугувати як демократичні, так і недемократичні режими). Це пояснюється 

специфікою реалізації права, яка здійснюється винятково в умовах функціонування 

певної юридичної правової системи – основним завданням якої є забезпечення 

правопорядку за будь – якого режиму і будь-якими методами. 

Безумовно, ідеологізувати можна будь-яку теорію (за взірець можна взяти 

економічну теорію К.Маркса, ірраціоналістичну філософію Ф. Ніцше і т.п.). У цьому 
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разі, ті чи інші положення юриспруденції можуть підлягати ідеологічним впливам зі 

сторони політичної еліти,  інших соціальних  груп, але це  не означає, що  юридична 

наука (як і будь-яка інша) за своєю природою є ідеологічною. 

Який звідси можна зробити висновок? Ми повинні або відмовитися від 

концепції генетичного зв’язку між правовою системою і державою, яка 

характеризується відомими чітко вираженими межами практичного застосування, 

або надати йому більш глибокого змісту, що дозволить уникнути будь-яких 

ідеологічно викривлених інтерпретацій цього зв’язку. На наш погляд, правильним 

буде другий варіант.  

У цьому контексті, вбачається, що домінуюча в загальнотеоретичному 

правознавстві тенденція до ототожнення понять ,,національна правова система”, 

,,національне право”, ,,національна юридична система” вимагає певного коригування 

з метою уточнення: яка ж конкретно реальність позначається поняттям ,,правова 

система України”? Пропонуємо уточнення здійснювати в аспекті соціокультурної 

конкретизації цього поняття. Тут ми повністю погоджуємося із слушним 

зауваженням Н. Оніщенко, що ,,Вивчення правових систем передбачає використання 

не лише універсальних абстракцій і генералізації, а й насамперед культурно –

 історичної конкретизації, яка при достатній глибині також здатна піднести на рівень 

загальної теорії – теорію національної правової системи ” [ 68, c.33 ].  

Інакше кажучи, ми схильні визнати, що виникнення, становлення і розвиток 

правової системи України ( як і будь-якої національної правової системи) 

відбувається не просто в суспільстві, а в конкретному соціокультурному середовищі. 

При цьому вона, по-перше, акумулює правовий досвід українського народу як 

поліетнічної культурно-історичної спільності людей, що об’єктивно сформувалась на 

певній етноплацентній основі в межах сучасних кордонів України; по-друге, 

відображає вплив права і правових культур різних народів, які в силу історичних 

обставин не тільки перебували на теренах України, а й створювали різні моделі 

правового впливу і правового регулювання, привносячи зразки тих зовнішніх 

юридичних чинників, які так чи інакше були рушійною силою правового розвитку 

українського народу і спонукали до структурно - нормативних змін у правовій 
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системі України. Відповідно і вітчизняна юридична наука як результат правового 

мислення ( тут ми пошлемося на справедливе зауваження В. Селіванова) для того, 

щоб мати вагу для практики, має ґрунтуватися як на поняттях, що відображають 

постійний діалектичний рух і зміну соціальної дійсності, так і рухливих визначеннях 

відповідних понять, що породжені в системі певної правової культури, рівно як і 

традиції, що виробляються та підтримуються людьми певної суспільної культури 

[ 297,c.3 – 4 ], що характеризує унікальність правових явищ. 

У цьому контексті вбачаємо за доцільне здійснювати комплексну 

реконструкцію теоретичного змісту поняття правової системи України в рамках 

юридичної доктрини об’єктивності національних правових систем з урахуванням 

ознак і властивостей поняття ,,правова система”, які обґрунтовані нами в 

підрозділі 2.2. дисертації. Принципово, що саме у такому зрізі поняття ,,правова 

система України”, володіючи усіма ознаками і властивостями категорії ,,правова 

система”, здатна виразити їх крізь призму національної моделі правової системи у 

процесуальному аспекті як об’єктивного феномену правової дійсності із власною 

логікою і історією розвитку. 

Для підтвердження коректності саме такого ракурсу теоретичного аналізу 

поняття правової системи України, маємо кілька слів сказати про сутність юридичної 

доктрини національних правових систем ( укоріненої ще в добі середньовіччя) яка 

набула наукового статусу в другій половині ХХ ст. [ 298, c.128 ]. В сучасних умовах 

глобалізації і юридичної експансії вона вбачається особливо актуальною для правової 

системи України унікальність і об’єктивність існування якої на правовій карті світу 

необхідно доводити.  

Це доктрина взаємодії національних правових систем. В її основі лежить ідея 

існування на міжнародній арені правових систем як об’єктивних щодо одне одного 

явищ і яка стверджує об’єктивність існування іноземного права. Суть доктрини 

виражається в тому, що будь-яка із правових систем не може претендувати на роль 

універсального регулятора усіх суспільних відносин в межах світового соціального 

простору.  
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На перший погляд здається, що доктрина не має жодного відношення до   

предмету нашої розмови. Проте це не так. Її ідея є вагомою у розв’язанні  дискусійної 

для української юридичної науки і практики проблеми визнання існування, еволюції і 

розвитку національної правової системи України за умов дискретного розвитку 

національної української держави. Принаймні, скептицизму стане менше щодо 

розгляду проблеми саме в такому зрізі, якщо аналізувати її з точки зору не тільки 

формально- юридичних і соціологічних, хоч і важливих аспектів буття правової 

системи, але й з урахуванням внутрішніх, довготривалих закономірностей 

історичного процесу і важливої теоретико-методологічної посилки про те, що право 

історично і логічно передує державі.  

Як уже підкреслювалося, юридична думка з використанням інструментарію 

елементно-структурного, структурно-функціонального і діяльнісного підходів склала 

уявлення про систему основних ознак правової системи, які поділяють на юридичні 

(спеціальні) і соціальні (загальні). До юридичних ( спеціальних) ознак науковці, 

зокрема Л. Луць, зараховують: 1) наявність елементів – суб’єктів права; 2) їх 

структурна впорядкованість; 3) забезпечення постійних зв’язків між суб’єктами 

завдяки правовим засобам, зокрема нормам права; 4) забезпеченість зв’язків завдяки 

діяльності суб’єктів та прояв їх через правові відносини; 5) спрямованість на 

досягнення такої мети як правопорядок, що є необхідною умовою існування 

соціальної системи у цілому [ 299, с.19 ]. До соціальних (загальних) ознак, 

зокрема Д. Керімов, зараховує: 1) цілісність ( єдність ) компонентів, пов’язаних 

сутнісно – змістовним характером; 2) інтегративність (взаємодія компонентів між 

собою); 3) ієрархічність, стійке функціонування, що забезпечується структурною 

упорядкованістю елементів; 4 ) відносна самостійність ( можливість зміни елементів, 

створення нових, утворення підсистем, зв’язків із зовнішнім середовищем ) [300]. 

За аналогією у працях українських науковців визначено основні формально-

соціологічні ознаки правової системи України у значенні національної юридичної 

системи. Як показав проведений у першому підрозділі дисертації аналіз 

загальнотеоретичних досліджень правової системи України, концептуально 
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виважений погляд на ці ознаки сформульований у працях А. Колодія, Л. Луць, 

О. Мурашина, О. Скакун та ін.  

Так, наприклад, професор Л. Луць пише, що у юридичному аспекті правова 

система України – це цілісна структурно - впорядкована за допомогою джерел права 

та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб’єктів національного права, що 

забезпечує досягнення належного правопорядку як необхідної умови функціонування 

та розвитку українського суспільства. До її основних ознак науковець відносить такі: 

правова система є однією із підсистем соціальної системи українського суспільства; 

основним елементом правової системи є людина (а також об’єднання людей); 

складноорганізованим суб’єктом є українська держава (яка реалізує свій правовий 

статус через правотворчі, правозастосовчі та правотлумачні органи); посередниками 

у виникненні зв’язків між цими суб’єктами є норми права, що утворюють свою 

специфічну систему та об’єктивуються через систему джерел права; діяльність 

суб’єктів права України є способом виразу зв’язків між ними через правові 

відносини; структура правової системи складається із інституційної, функціональної 

та нормативної частин; метою функціонування правової системи є досягнення 

правопорядку, що забезпечує функціонування соціальної системи українського 

суспільства [ 301 ]. 

Не важко помітити, що названі ознаки і дефініція правової системи виражають 

властивості гносеологічно ідеальної, абстрактно - математичної моделі правової 

системи України. Звідси випливає логічний висновок, що у такому розумінні поняття 

,,правова система України” не несе інформації про якісні особливості і унікальність 

правової системи реально існуючої в часі, які в значній мірі обумовлюються 

розвитком культури, історичними і правовими традиціями, суперечливою історією 

політичного і правового життя українського народу.  

Така ж тенденція спостерігається, наприклад, і в працях вчених, що з’явилися 

ще в перші роки незалежності України. Так, зокрема, елементами, які входять до 

правової системи України визначаються система права, правова політика, правова 

ідеологія і юридична (правова практика), зокрема, правотворча, правозастосовча, 

правоохоронна. Поряд з цими елементами до правової системи включені і споріднені 
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з нею явища, норми і принципи міжнародного права, соціальні норми, 

санкціоновані державою  [ 3, с.10 ]. Отже, фактично мова йде про комплекс 

виключно юридичних ознак правової системи. Все зводиться до сукупності 

юридичних засобів впливу на суспільні відносини, що значно звужує і спрощує 

уявлення про широкий спектр правових явищ конкретного суспільства. 

Як видається, іншого погляду дотримується професор О. Скакун. Вона 

особливо наголошує на необхідності вбачати у правовій системі не тільки сукупність 

юридичних засобів, а й сукупність правових явищ конкретного суспільства. Відтак до 

комплексу елементів правової системи науковець відносить суб’єктів права, правові 

норми та принципи, правові відносини, правову поведінку, юридичну практику, 

режим функціонування правової системи, правову ідеологію, правову свідомість, 

правові погляди, правову культуру, зв’язки між вказаними елементами, які 

визначають результат їхньої взаємодії – законність і правопорядок [ 65 с.258 – 259 ].  

Ми вбачаємо перевагу такого підходу в тому, що О. Скакун не обмежує 

функціонування усіх властивих конкретному суспільству правових явищ лише 

нормативним (специфічно юридичним) впливом на суспільні відносини, тобто 

правовим регулюванням, а й змістовно включає і юридичні явища, які охоплюються 

більш широким поняттям правового впливу, зокрема, правосвідомості, правової 

культури, правового виховання тощо. Фактично мова йде про правову систему як 

сукупність внутрішньо організованих і взаємопов’язаних правових явищ конкретного 

суспільства, кожне із яких виконує свою специфічну роль у правовому регулюванні 

чи в межах правового впливу на суспільні відносини. Таке розуміння правової 

системи дозволяє зосередити акценти саме на її сутнісній стороні, а саме: вести мову 

про правову систему як феномен конкретного суспільства не залежно від ступеня 

вивченості її структурно - елементного змісту. 

Отже, якщо врахувати, що поняття ,,правова система” змістовно не зводиться 

до сукупності правових засобів, а складає всю сукупність правових явищ, включаючи 

і правові засоби, то це є ще одним підтвердженням (доведеного нами у підрозділі 2.2. 

дисертації), що правова система України у процесі генезису набуває якостей 

комплексу багаторівневих і ієрархічно залежних зв’язків, у якому зв’язки 
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позитивного права, у єдності і в комплексі з юридично значимими реаліями, 

становлять підсистему, яка, у свою чергу, володіє властивостями автономного 

утворення.  

Інакше кажучи, у такому разі доцільно вести мову не про юридичну систему як 

таку, а про владно-організаційний (юридичний рівень) правової системи (котрий 

володіє властивостями автономного утворення), який перебуває в органічній єдності 

із соціальним рівнем правової системи (що теж володіє властивостями автономного 

утворення). Ці два рівні, як уже наголошувалось у підрозділі 2.2. дисертації, у 

функціональному відношенні виражають, відповідно, позитивне начало в правовій 

системі, яке функціонально співвідноситься із владою і природно-правове начало, 

яке, у свою чергу, співвідноситься із природно-соціальними основами людського 

буття.  

У органічній єдності соціального і організаційного рівнів правова система 

України функціонує як цілісний системний об’єкт на основі системних принципів: 

1) цілісності, згідно із яким властивості правової системи у цілому абсолютно не 

зводяться до суми властивостей її складових елементів; 2) структурності – певних 

зв’язків і відношень елементів правової системи, через які й здійснюється її 

регулюючий вплив на соціальну дійсність; 3) функціональності – залежності кожного 

елемента правової системи від його ролі в процесі упорядкування суспільних 

відносин, що у кінцевому рахунку обумовлює нормативно – регулюючу ефективність 

системи у цілому. Нормативне функціонування правової системи відрізняється 

відносною стабільністю, загальнообов’язковістю, суверенністю, домінуючим 

положенням серед інших інституційних регуляторів соціального буття; 

4) інтегративності – властивістю правової системи комплексно впливати на поведінку 

суб’єктів суспільних відносин, в силу чого у всьому об’ємі проявляється її активний 

регулюючий характер; 5) ієрархічності, у відповідності з яким в правовій системі 

встановлюються субординаційні зв’язки на її різних структурних рівнях; 

6) динамічності, тобто гнучкості і рухливості структурно – функціональних 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків і відношень правової системи, її здатності розвиватися 

і удосконалюватися у відповідності до актуальних вимог державності і суспільних 
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перетворень; 7) гетерономності, коли ця правова система може розглядатися як 

елемент правової системи більш загального значення. В силу цього принципу чітко 

встановлюються багатопрофільні міжсистемні зв’язки, відтворюються у кожній 

правовій системі основні структурні особливості формальної нормативності. При 

цьому власне право у цілому постає як складна регулятивна ,,метасистема”, здатна 

охопити усі сфери суспільного життя, забезпечити загальний правопорядок, 

здійснити багатосторонній нормативний вплив на соціальні процеси, врахувати всі 

інтереси юридичних і фізичних осіб”; 8); відкритості, завдячуючи якому правова 

система постійно обмінюється нормативно - регулятивною енергією і інформацією із 

соціальним середовищем, забезпечуючи максимально повну реалізацію вищих 

соціальних цінностей – свободи, рівності, справедливості тощо [ 93, c.100 ]. 

Завдяки органічному зв'язку названих принципів правова система України 

володіє змістовно – формальними властивостями нормативності, формальної 

визначеності і імперативності та набуває важливої якості – формально - нормативної 

системності, яка включає в себе усі напрямки і форми правового впливу на суспільні 

відносини. Завдячуючи цій якості правова система надає соціальній поведінці людей 

загальнодозвільної спрямованості, забезпечує необхідний рівень організованості і 

упорядкованості суспільного життя, у повній мірі реалізує в українському соціумі 

нормативне буття і регулятивну сутність права. 

Нормативність правової системи обумовлена нормативністю права, у якій 

виражається об’єктивна потреба українського суспільства в забезпеченні 

упорядкованості суспільних відносин, належного статусу окремих індивідів, 

соціальних груп, установ, організацій, об’єднань, їх прав і обов’язків за 

посередництвом юридичних норм права, оскільки юридична норма є початком і 

результатом правової діяльності. В нормативній раціональності правової діяльності 

реалізується внутрішньо змістовна, життєво важлива потреба встановлення 

правового порядку в міжлюдських відношеннях в юридичних формах освоєння 

соціальної дійсності. У цілому, як наголошує В. Мальцев, нормативність права, яка 

обумовлює нормативність правової системи ,,виражає диспозитивний принцип 



 158 

активності соціальної діяльності, свободу вибору поведінки в заданих межах з 

урахуванням рівності усіх учасників соціальної взаємодії перед законом” [ 93, c.98 ]. 

Формальна  визначеність  правової  системи  прямо  співвідноситься  із 

онтологічною сутністю позитивного права як сукупності юридичних норм, базисною 

характеристикою загальнообов’язковості і загальновизнаності його нормативної 

онтології. Онтологічний статус загальнообов’язковості і загальновизнаності права 

надає інституціалізація (опредмечування) і формалізація правових норм у 

нормативних документах. При цьому, ,,…формальна визначеність юридичних норм, 

– пише В. Мальцев, – не є зовнішньою…формою у відношенні до їх текстуального 

змісту, а відображає власне конструктивну онтологію права, суттєві властивості 

нормативних актів та виступає матеріальним втіленням їх загальнообов’язковості в 

регулюванні соціальної поведінки учасників суспільної взаємодії” [ 93, c.99 ]. 

Імперативність правової системи виражає аксіологічну сутність права, 

зорієнтовану на належне в суспільному житті. Мова йде про те, що реальних гарантій 

свободи, рівності і справедливості можна досягнути з допомогою права як 

імперативного регулятора суспільних відносин, за посередництвом нормативних 

приписів і вказівок. Свобода, рівність і справедливість – це належна норма і міра 

імперативної регуляції соціальної поведінки: ,,організованість і порядок у суспільстві, 

які створюються завдяки імперативному механізмові правового регулювання, 

забезпечують необхідну свободу дій учасникам суспільної взаємодії, їх правовій 

рівності відповідно до вимог соціальної справедливості, перешкоджають 

виникненню неправового режиму [ 93, c.99 ]. 

Потужний потенціал правової системи України у її активному функціонуванні 

по нормативній матеріалізації провідних і актуальних принципів свободи, рівності, 

справедливості розкривається завдяки формально – нормативній системності як її 

якісної характеристики з єдиним комплексом імперативних юридичних засобів, 

узагальнюючих принципів і постулатів, які знаходять своє вираження в системі 

права. Остання характеризує інституційно внутрішню будову нормативної основи 

правової системи, тобто визначає внутрішню будову національного права і виступає 

нормативним інструментом державного управління. Як нормативний інструмент 
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державного управління система права складається із трьох основних компонентів: 

,,1) правової ідеології; 2) правових відносин; 3) державно – правових інститутів –

 законодавчих, виконавчих, судових органів держапарату, різних юридичних 

організацій і установ, які виступають матеріальними, інституційними засобами 

реалізації правової ідеології і правових відносин” [ 93, c.101 ]. 

Істотне значення в аналізі поняття правової системи України – має правова 

ідеологія. Правова ідеологія – це фундаментальні філософські принципи права, які 

регулюють політичні, економічні і соціальні відносини в суспільстві [ 118, c.146 ]. Як 

правило ці принципи діють на ментальному рівні, згідно із національними зразками 

наведення суспільного порядку і знаходять своє вираження у праві як соціальному 

інституті, та в правовій свідомості з її нормативними, регулятивними, імперативними 

і т.п. базовими характеристиками. 

У цілому ж, на наш погляд, аналізуючи правову систему України традиційно 

крізь призму юридичної практики, правознавці щиро прагнуть уберегтися від 

ідеалізації правової реальності, яка позначається поняттям ,,правова система України” 

і від ірраціоналізації правової системи як об’єкту теоретичного правознавства. 

Насправді ж, небезпека подібної ідеалізації і ірраціоналізації існує, якщо обмежитися 

винятково теоретичним синтезом раціонально виважених логічних моделей правової 

системи, які можуть накладатися на будь-яку правову реальність і бути 

застосованими у будь-якій правовій ситуації. Самі по собі такі моделі невразливі. 

Проте, як уже наголошувалось, застосування будь-якої ,,чистої” логічної моделі до 

історичної реальності права, як живої, яка зазнає постійної трансформації правової 

дійсності, пов’язане із певним ризиком, який полягає в реалізації прагнень по 

можливості ,,втиснути” в наперед підготовлену схему цю дійсність, що вочевидь веде 

до спрощеного, обмеженого її сприйняття і, насамкінець, до спотворення, 

перекривлення, яке є вкрай негативним для соціальної практики. Багатий історичний 

досвід є тому підтвердженням.  

 У своїх міркуваннях ми намагаємося звернути увагу на важливу у 

методологічному плані особливість конструювання теоретичних моделей правової 

системи: вони мають відповідати вимогам адекватності суспільним умовам і 
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потребам (матеріальним і духовним) та включати всі суттєві ознаки, які дозволяють 

відокремити і описати об’єкт пізнання методологічними засобами, спроможними 

забезпечити комплексність і повноту аналізу. У цьому контексті теоретична модель 

правової системи України має розбудовуватися на основі комплексної інтеграції не 

тільки соціальних (загальних) і юридичних (спеціальних) ознак, а й ознак, які 

характеризують правову систему у соціокультурному зрізі з урахуванням духовно-

ментальних факторів та історичної специфіки правового життя українського народу. 

Модель має засновуватися на аксіомі, що кожне суспільство наводить порядок по-

своєму, відповідно до національних зразків.  

У цьому разі, заслуговують на увагу соціокультурні ознаки правової системи за 

якими ми пропонуємо кваліфікувати її як правову форму буття конкретного 

суспільства в етноментальній інтерпретації; як відображення загального рівня 

правового розвитку суспільства від потестарних форм його існування до 

цивілізаційних включно; як духовний вимір діяльності, специфіка якої, на відміну від 

фізичної чи біологічної дії, включає в себе важливі в житті людини мову, цінності, 

норми, ментальні символи культури; як специфічну систему норм, принципів (як у 

соціальному, так і в юридичному аспектах) – істотного компонента культури – які 

виражають значущі для суспільства і держави форми взаємодії людей, набуваючи 

завдяки юридичному ( позитивному ) праву офіційного статусу і 

загальнообов’язковості; як сума суспільних досягнень у правовому розвитку, 

вираженого у принципах загальносоціального і юридичного права; як цілісну 

багаторівневу і багатофункціональну інформаційну систему, здатну до саморозвитку 

і самоорганізації; як різновид соціально-правової пам’яті [210, c.217 – 238;  302 ; 

303, с.31 – 33 ]. 

Наведені ознаки у соціокультурному контексті притаманні не тільки правовій 

системі. Окремі з них можна виявити й при аналізі інших соціальних утворень – 

економічних, політичних, ідеологічних, моральних, культурних і т.п. Водночас їх 

вивчення дозволяє вченому правникові - юристу вийти за рамки змістовно-

формальних характеристик правової системи і робити висновки про правову систему 

конкретного суспільства та оцінювати її ефективність з урахуванням не тільки 



 161 

системних, а й процесуальних характеристик, які відтворюють зв’язки, характерні 

трьом рівням системної цілісності (предметний, функціональний, генетичний); 

виражають єдність просторово-синхронного й процесуально-діахронного вимірів її 

буття у широкому соціокультурному контексті. 

Звернення до ознак правової системи у соціокультурному вимірі дозволяє 

зосередити акценти саме на її сутнісній стороні і вести мову як про унікальний 

феномен конкретного суспільства, значною мірою обумовлений певним рівнем 

розвитку культури. Так, Н. Оніщенко не безпідставно підкреслює, що ,,З одного боку, 

правова система вбирає в себе історичний досвід культурного розвитку, а з 

іншого – виробляє власні культурні цінності, які стають здобутком усього 

суспільства” [ 68, c.27 – 28 ]. 

У цілому ж, ознаки правової системи у соціокультурному вимірі:  

по-перше, скеровують увагу на внутрішні детермінанти саморозвитку і 

самоорганізації правової системи, зорієнтовані не на її зміст і форму, а на сутність, 

яка знаходить вираження в діалектиці понять ,,правова свідомість”, ,,правова 

культура”, ,,правова ментальність” тощо. При цьому важливо, що юридична 

компонента, пов’язана із феноменом зовнішньої регуляції залишається у центрі 

уваги;  

по-друге, орієнтують на розуміння її генезису як частки єдиного процесу 

еволюції суспільства, яка відбувається шляхом засвоєння, успадкування, активного 

використання усього набутого правового досвіду – правових звичаїв, норм поведінки, 

правових традицій тощо. Основою такого розуміння має бути чітке уявлення про 

механізм взаємодії юридичних і соціально-психологічних закономірностей, а також 

специфіки їх прояву у правовій свідомості населення;  

по-третє, звернення до ознак правової системи у соціокультурному вимірі 

дозволяє вести мову про правову систему як феномен конкретного суспільства не 

залежно від ступеня вивченості її структурно - елементного змісту . 

Якщо звести комплекс соціальних (загальних), юридичних (спеціальних) і 

соціокультурних (суттєвих) ознак правової системи України до спільного знаменника 

то можна констатувати наступне: 1) національна правова система України – це 
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система, що відображає соціально - економічну, політичну і культурно - історичну 

своєрідність розвитку українського народу (правова система конкретного 

суспільства). Культурно-історична її своєрідність є вираженням ментальних рис 

українського народу, сформованого в націю;  2) ядром правової системи України є 

українське право, що розвивається на основі традицій і інновацій. Безумовно, що 

мова йде про право як суспільне явище, яке включає два компоненти – природне 

право і позитивне право. Природне право (співвідноситься із суб’єктивним правом) –

 це обумовлені природою і соціально-природним середовищем вимоги й ідеали, які 

переломившись крізь призму правосвідомості, її культурні коди, набувають правових 

рис і відповідно виступають у вигляді правових вимог і прообразів юридичних 

норм – норм позитивного права. Позитивне право(співвідноситься із об’єктивним 

правом) постає у вигляді системи чинних норм, процес формування яких 

обумовлюється взаємодією положень природного права і державно-політичних 

інститутів українського суспільства на конкретно - історичному етапі його розвитку. 

Механізм взаємодії суб’єктивного і об’єктивного права спрямований на реалізацію 

потреби в адекватному для конкретного суспільства правового порядку. 

Коротка характеристика підстав, факторів і умов що склались у розумінні 

поняття правової системи України дозволяє перейти до головного у нашому аналізі – 

визначення поняття ,,правова система України” з урахуванням того (як уже 

наголошувалось), що воно, володіючи усіма ознаками категорії ,, правова система ” 

має виражати їх крізь призму національної моделі правової системи України як 

реально існуючого в часі об’єктивного феномену правової дійсності з низкою 

ідентифікаційних ознак та з власною логікою і історією розвитку.  

З урахуванням викладених міркувань, ми пропонуємо авторську інтерпретацію 

поняття правової системи України в контексті генезисної структури правових систем, 

а саме, як підсистеми суспільства, що є цілісним соціально-правовим, нормативно-

регулятивним комплексом з відповідними соціально-юридичними механізмами 

правового впливу і правового регулювання, функціонує в чітко визначених 

територіально-державних (або політико-географічних) межах України, інтегрує 

найсуттєвіші риси українського права, а її генезис є суть вираженням еволюції 
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українського суспільства в рамках західної моделі соціокультурної регуляції з 

індивідуалістичними і приватновласницькими пріоритетами в розвитку. 

Безумовно, що запропоноване визначення правової системи не може бути 

бездоганним, але у своїй основі гіпотетично закладає фундамент для розуміння того, 

що власне право, яке формується у координатах певної національної культури як 

соціальний інститут, характеризує ,,унікальну індивідуальність будь-якої правової 

системи” [ 108 c. 360 - 361 ]. Остання крім права включає в себе правову 

ідеологію, правову свідомість, правовий менталітет, правові традиції, звичаї та 

багато інших компонентів, які прямо пов’язані не з державою, а з суспільним 

життям [ 64,c. 98 – 100 ]. 

На зв'язок правової системи з суспільним життям, а точніше з життям окремого 

народу, звернули увагу ще в позаминулому столітті представники історичної школи 

права в Німеччині (Г. Гуго, К. Савіньї, Г. Пухта) та в Україні (В. Антонович, 

Д. Багалій, П. Голубовський, М. Довнар-Запольський та ін.) наголошуючи, що 

кожний народ розвиває свої традиції і звичаї, вплив яких на суспільство є 

неперервним і завдячуючи саме такій властивості вони переходять у юридичні 

норми. Позитивне право виникає з глибин народної свідомості. Тільки шляхом 

ретельного вивчення звичаїв, традицій можна осягнути істинний зміст права 

конкретного народу, витоки якого беруть початок у ,,здоровому глузді” і у такий 

спосіб вивчати неповторність правового розвитку кожної окремої країни відповідно і 

унікальність кожної правової системи. Так, з точки зору Г.Пухти, марно штучно 

конструювати і довільно пропонувати суспільству ту чи іншу правову систему, 

створену окремо від самої історії життя народного духу. Не наповнена цим духом, 

правова система буде надуманою і не сприйматиметься у суспільстві [ 304, c.506 ]. 

З упевненістю можна стверджувати, що теоретичні здобутки історичної школи 

права мають раціональне зерно для актуальної на сьогодні теорії національно –

 правових систем, яку необхідно розробляти, тут ми повністю поділяємо думку 

професора А.Козловського, з урахуванням етнонаціональних вимірів буття народу та 

здобутків світового правознавства в аспекті теорії структурно - функціональної дії 

психологічних констант у процесі правового пізнання [ 282,c.157 – 177 ]. 
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Таким чином, у соціальному (загальному) і юридичному (спеціальному) 

аспектах правова система України постає, по-перше, як система чітко структурована, 

яка включає в себе визначений певний набір елементів – реальних явищ і інститутів 

соціально-правової дійсності у їх взаємно опосередкованих зв’язках; по-друге, як 

система динамічна, по-третє, система статична, своєрідним ,,стрижнем” якої виступає 

система норм об’єктивного права, виражена в законодавстві. 

У соціокультурному контексті правова система України виступає формою 

буття українського народу в етноментальній інтерпретації і підпадає під поняття 

,,національна правова система”, яке не тотожне поняттю національної юридичної 

системи, а є змістовно ширшим, оскільки включає в себе крім юридичних засобів, 

задіяних в механізмі правового регулювання і неюридичні феномени у їх 

взаємозв’язку із державою, які охоплюються більш ширшим, ніж правове 

регулювання, поняттям правового впливу, яке, зокрема, включає в себе 

правосвідомість, правову культуру, правову ідеологію, правову ментальність, тобто 

,,не одержавлені” форми правової дійсності, зорієнтовані як на правові традиції так і 

на правові інновації. У такому аспекті правова система України завжди вирізняється 

рисами, які притаманні їй незалежно від часу існування, тобто виражає відповідно 

саму субстанцію права у конкретно-історичній та національній особливості.  

У зв’язку із вищезазначеним, якщо узагальнено охарактеризувати поняття 

правової системи України у контексті генезисної структури правових систем з 

урахуванням соціальних, юридичних і соціокультурних ознак, можна визначити, 

що – це підсистема українського суспільства [ 83; 86; 299 ] у якій концентруються 

найсуттєвіші риси національного права України, з відповідними соціально –

 юридичними межами правового впливу і правового регулювання на суспільство і яка 

функціонує в чітко визначених політико-географічних, або територіально -

 державних кордонах.  

У такому розумінні це поняття змістовно визначає часово-просторові межі 

процесу виникнення, формування і спадкоємності права українського народу у його 

історичному розвитку в рамках певної цивілізаційної моделі соціокультурної 

регуляції і державності. У такому значенні воно, як і будь-яке існуюче наукове 
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поняття, за влучним висловленням В.Кузнєцова, виступає як ,,комунікативна 

структура, зафіксована в системі наукового знання” [305, с.30 ], що відображає 

суттєві властивості і відношення правової системи України із середовищем її 

існування, яким є суспільство, як соціальний організм (яке розвивається засобами 

культури), ядром якого виступає етнічна субстанція. 

Таким чином, поняття ,,правова система України” змістовно може бути 

співвіднесено з природно-географічним (правова система конкретної країни), з 

культурно-етнічним (правова система конкретного народу, як культурно - історичної 

спільності людей), політико - ідеологічним чинниками (право конкретної держави) 

тощо. У будь-якому випадку ці чинники взаємно не виключають одне одного, а у 

взаємодії ведуть до одного і того ж результату, а саме: у процесі свого генезису 

правова система України, трансформуючись, зазнаючи модифікацій не втрачає рис 

самобутності, запрограмованих генетично. 

Запропонована дефініція  аж ніяк не заперечує і огульно не відкидає існуюче у 

юридичній науці дефініції правової системи України, кожна з яких заснована на 

потужному пізнавальним потенціалом, але, безумовно, в рамках власної парадигми. 

Водночас, уявляється, що домінуюча в нашій літературі традиція використовувати 

термін ,,правова система України” лише для характеристики її як національної 

юридичної системи, яка генетично пов’язана із національною державою не має 

достатніх підстав. Існує не менш важлива сторона проблеми, а саме, генетичний 

зв'язок правової системи з суспільством, яке розвивається засобами культури.  

 Отже, у понятті ,,правова система України” змістовно відображаються ознаки 

як універсального характеру соціальні (загальні) і юридичні ( специфічні) так і ті, які 

характеризують правову систему як унікальне явище на правовій карті світу –

 соціокультурні (суттєві). Володіючи усіма ознаками категорії ,, правова система ”, це 

поняття виражає їх через призму теоретичної моделі правової системи України 

(конкретної національної правової системи) у процесуальному вимірі із усіма 

властивостями системної цілісності. У логічному аспекті воно дає можливість, по-

перше, аналізувати конкретну правову систему як явище універсальне (логічна 

модель); по-друге, наповнити логічну модель історичним змістом з урахуванням 
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історичних правових традиції, рівня правової культури, ментальних рис українського 

народу. У такий спосіб дає підстави для розгляду правової системи України як явища 

унікального з власною логікою і історією розвитку. 

Таким чином, узагальнюючи отримані результати, можемо сформулювати такі 

висновки: 

 – виникнення, становлення і розвиток правової системи України (як і будь-якої 

національної правової системи) відбувається не просто в суспільстві, а у конкретному 

соціокультурному середовищі. При цьому вона, по-перше, акумулює правовий досвід 

українського народу; по-друге, відображає вплив права і правових культур різних 

народів, які в силу історичних обставин не тільки перебували на теренах України, а й 

створювали різні моделі правового впливу і правового регулювання, привносячи 

зразки тих зовнішніх юридичних чинників, які були рушійною силою правового 

розвитку українського народу і спричинювали структурно-нормативні зміни у 

правовій системі України; 

 – в генезисній структурі правових систем правова система України виступає в 

якості конкретної національної правової системи з відповідними соціально -

 юридичними межами правового впливу і правового регулювання на суспільство, 

функціонує в чітко визначених політико - географічних, або територіально -

 державних кордонах; вирізняється власними унікальними історико-правовими і 

етнокультурними особливостями; 

 – поняття ,,правова система України” володіє усім комплексом соціальних 

(загальних), юридичних (спеціальних) і соціокультурних (суттєвих) ознак категорії 

,,правова система” і виражає їх крізь призму національної моделі правової системи 

України як об’єктивного феномену правової дійсності із власною логікою і історією 

розвитку;  

 – домінуюча у вітчизняній літературі тенденція використовувати поняття 

,,правова система України” лише для характеристики її як національної юридичної 

системи, яку генетично пов’язують із національною державою не має достатніх 

підстав.   
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3. 2. Генезис правової системи України: поняття, критерії 

структурування, етапи, особливості 

 

 

Теоретичний аналіз генезису правової системи України кореспондується з 

ключовими питаннями інтеграції політично та ідеологічно роз’єднаних періодів 

розвитку українського права та української державності, історико-культурного 

коріння сучасного права, темпоральної точки відліку формування власне правової 

системи України, функціонального зв’язку стадій, етапів, фаз її становлення, 

виникнення, розвитку і взаємодії із зовнішнім середовищем (суспільством).  

Так, за оцінкою В. Сирих, генезис – це історія виникнення (зародження і 

становлення), розвитку і трансформації правової системи, виражена в органічній 

єдності кількісно відмінних історичних етапів, що перебувають між собою у 

генетичному зв’язку. ,,Генетичний зв'язок, – це співвідношення, взаємодія генезису у 

цілому із його компонентами, а також відношення між станом, що відбувся в 

розвитку досліджуваного об’єкта і минулими історичними етапами. … характеризує 

внутрішні процеси розвитку, ,,саморуху” явища і тому не ототожнюється з іншими 

зв’язками, у тому числі причинно-наслідковими, що перебувають зовні і справляють 

певний вплив на розвиток цього явища” [ 111, c.88 ]. 

Згідно з висунутою в дисертації гіпотезою генезису правової системи України, 

динаміка структурно-функціональних зв’язків і зв’язків розвитку правової системи в 

сукупності має інформаційно задану генетичну основу, що забезпечує неперервність 

генезису, демонструє єдність минулого, сучасного і майбутнього, а універсальною 

властивістю структурування цих процесів виступає інформація. 

Ці висновки дають підставу для кваліфікації зв’язку між етапами генезису 

правової системи як інформаційного, котрий змістовно співвідноситься із основними 

положеннями законів збереження інформації, системності інформації і принципу 

збереження систем (докладно про ці закони йдеться у підрозділі 4.2. дисертації). 

Необхідність урахування усіх названих аспектів у теоретичному аналізі генезису 
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правової системи України зумовлює потребу в узагальненому розумінні поняття 

генезису в розрахунку на те, щоб на нього посилатися при моделюванні цього 

процесу. 

Враховуючи сказане, ми розглядаємо генезис правової системи у органічному 

зв’язку із суспільством, правом, державою і розуміємо його як багатоступінчатий, 

нелінійний процес якісних змін в часі, котрих зазнає правова система в процесі 

історичного розвитку в рамках певного соціокультурного середовища 

[210, с.238 – 258.].  

Наша позиція базується на розумінні особливостей процесуальної динаміки 

складних систем антропосоціокультурного типу ( про що йшлося в підрозділі 2.2 

дисертації) і співвідноситься із аргументацією тих науковців, які визначають розвиток 

правових систем, як взаємозв’язок правових процесів. Їх основною характеристикою 

є нелінійність і здатність виражати зміну зовнішніх і внутрішніх зв’язків системи в 

часі [ 134, c.68 ].  

В рамках генетичного, процесуального аспекту, як справедливо пише  

М. Каган, необхідно говорити як про розвиток системи, так і про системність самого 

розвитку [ 265 ]. У цьому разі, логічно, що і власне сам процес генезису має 

системний характер, отже відповідним чином повинен бути структурований (у 

методологічному плані істотно, що саме структура генезису системи виступає 

фактором її оновлення – кількісних і якісних перетворень, переходу від одного 

якісного стану до іншого. У той час, як структура власне системи у структурно-

елементному аспекті завжди виступає фактором її усталеності).  

Основна проблема полягає у виборі критерію структурування, з допомогою 

якого можна було б оцінювати і розглядати неперервність еволюційних процесів і 

фазових переходів у динаміці розвитку правової системи [ 210, с.259 – 293 ].  

У вітчизняній юридичній літературі традиційно для структурування генезису 

правової системи України використовується критерій періодизації. З його допомогою 

описується динаміка правової системи під кутом зору причинно-наслідкових і 

лінійних зв’язків. 
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Істотно, що для вирішення проблеми генезису у процесуальному аспекті, тобто 

у співвідношенні з поняттям генетичного зв’язку, період як критерій структурування 

втрачає спроможність повноцінно виконувати свою пізнавальну і евристичну 

функцію із-за тієї обставини, що процес розвитку не обов’язково має бути лінійно-

прогресивним. Він позбавлений чітко визначених меж, оскільки, як справедливо 

наголошується в літературі, у функціонуванні суспільства (а разом з ним держави, 

права і правових систем) має місце не тільки необхідність, а й історична випадковість, 

що й зумовлює багатовекторність еволюційних процесів [ 306]. Цю позицію стосовно 

правових процесів вдало висловив український історик права Л. Лащенко. Він 

зазначив зокрема, що ,,правова еволюція народу занадто складна річ, щоб її можна 

було ,,ділити” на якісь періоди” [ 307, с.32 ]. У цьому разі вбачається за доцільне 

визначати критерій структурування генезису з урахуванням змісту поняття ,,етап”, 

яке у філософській і історичній літературі традиційно вживається для аналізу 

послідовного, неперервного процесу якісних змін об’єкта в ході еволюції і розвитку. 

Завдяки історичній спадкоємності в часі кожний новий етап виникає на основі 

попереднього, зберігає значну частину компонентів, притаманних попереднім 

етапам і, у свою чергу, започатковує інший, більш зрілий стан об’єкта 

дослідження [ 308, с.20 ].  

Отже, критерієм структурування генезису правової системи України можна 

розглядати неперервність етапів, через які проходить процес набуття нею нової 

якості, відображається генетична спадкоємність ступенів еволюції, нелінійність і 

багатовекторність розвитку, послідовність історичних форм у часі.  

У цьому разі, слушно говорити не про періодизацію генезису правової системи, 

а про неперервність етапів цього процесу. Періодизацію традиційно пов’язують із 

встановленням чітко визначених хронологічно-послідовних періодів у розвитку. 

Етап – із генетичною спадкоємністю ступенів розвитку об’єкта, послідовністю його 

історичних і логічних форм у часі. В періоді, як критерії структурування генезису, 

відображається лінійна динаміка історичного розвитку, а в етапі – його нелінійність і 

багатовекторність. 
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Перевагу концепції генетичного зв’язку між етапами генезису правової 

системи переконливо демонструє діалектика категорій ,,синхронії” та ,,діахронії” які є 

основою теоретичного обґрунтування історії. Діахронія – це підхід до вивчення 

об’єкта через історію (крізь час), а синхронія – підхід до вивчення об’єкта в 

сучасному (в даний час). Діалектика синхронії та діахронії дає підстави для вивчення 

сучасної правової системи як результату її історії, а точніше, її генезису. Нагадаємо, 

що генезис є історією виникнення ( зародження і становлення ), розвитку і 

трансформації правової системи, вираженою в органічній єдності кількісно відмінних 

історичних етапів, що перебувають між собою у генетичному зв’язку. 

Це не означає, що сучасну правову систему слід сприймати як таку, що за 

формою, змістом, структурою, функціями є повторенням минулого. Мова йде про 

інше – сучасна правова система в сукупності елементно-структурних, 

функціональних зв’язків і зв’язків розвитку за рівнем складності і системності є 

моментом, актом ,,зняття” синхронії і діахронії.  

Аналіз правової системи під таким кутом зору дозволяє поглянути на даний 

правовий феномен в контексті сучасної науково-інтегративної перспективи, яка 

створює нові можливості дослідження його природи і основних властивостей. Для 

того щоб показати значення цієї перспективи, достатньо розглянути сучасну правову 

систему в рамках системно-інформаційних уявлень, як інформаційно-регулятивну 

систему суспільства в ряду функціонально аналогічних їй явищ, пов’язаних із 

формами акумуляції життєвого досвіду в суспільстві по врегулюванню і досягненню 

порядку, які забезпечують його незалежність від будь-яких проявів свавілля і 

випадкових обставин. Суспільне регулювання - обов’язковий атрибут будь-якої 

соціальної системи. Тому правова система не виникає із нічого. Вона виростає із 

системи соціального регулювання первісного суспільства [ 134, с. 69; 277, c.52 ] і 

еволюціонує у різних формах, обумовлених фундаментальними законами, 

об’єктивно властивими усій організованій матерії: законами збереження інформації, 

системності інформації і принципу самозбереження систем.  

У цьому зв’язку відношення між етапами генезису правової системи можна 

визначити як таке, що: 
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 а) у своїй основі має генетичний зв’язок, отже кожний із наступних етапів у 

розвитку обумовлений попереднім і виступає основою наступного;  

б) має темпоральний характер оскільки виражає єдність трьох часових 

вимірів – минулого, сучасного, майбутнього; 

в) обумовлюється законами діалектики: єдності і боротьби протилежностей, 

взаємного переходу кількісних змін в якісні, заперечення заперечення;  

г) має об’єктивний характер – його існування не залежить від волі законодавців 

чи можновладців. 

Ядром правової системи є право. В якості ядра воно логічно виступає базою 

усіх інших вторинних перетворень. Отже, поява нових станів правової системи в 

процесі генезису прямо залежить від змін, яких зазнає  право. Генезис права 

(виникнення, становлення і розвиток) відбувається разом із генезисом суспільства (на 

початковому етапі у вигляді правил, які регулювали відношення в сім’ї, роді, общині, 

землекористуванні тощо) і у зв’язку із генезисом публічної влади. У відношенні із 

родоплемінним і державним устроєм право постає відповідно у двох різновидах як 

традиційне право і як кодифіковане право державно-організованого суспільства.  

Отже, логічно, що виокремлення етапів генезису правової системи має 

співвідноситися як із глобальними періодами історії людства (до і після початку 

цивілізації, вододілом між якими стала ,,неолітична революція”), так і з процесом 

інституціалізації владно-правових структур (в епоху потестарності і державно-

правової організації суспільства).  

З урахуванням вище сказаного, ми пропонуємо схему генезису правової 

системи України яка включає три етапи цього процесу: примітивний (початковий), 

проміжний і сучасний. Кожний із етапів співвідноситься із стадіями розвитку права 

як соціального інституту, з історичними і політико-правовими формами еволюції 

суспільства та з процесом інституціалізації владно-правових структур (в епоху 

потестарності і державно-правової організації суспільства).  

В основу поділу саме на три етапи покладено ідею органічного синтезу 

цивілізаційного підходу (із загальнолюдською вимогою щодо панування права у 

відношеннях між людьми, між громадянами і державою) з традиційним для 
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європейської історичної науки поділу історії на періоди: стародавній, середній, новий 

і новітній. Теоретичний аналіз динаміки зв’язків розвитку правової системи здійснено 

на основі системно-інформаційних уявлень про її зародження і якісні перетворення, 

починаючи з часу виникнення права, його трансформацію у зв’язку із 

трансформацією публічної влади і набуття системності у процесі ускладнення 

механізму соціального регулювання. Істотно, що генезис правової системи на 

кожному із етапів здійснювався у відповідних історичних формах.  

Вивчення генезису правової системи України у запропонованому ракурсі 

дозволяє робити висновки відносно загальних і особливих рис цього процесу і, на 

наш погляд, наблизитись з мінімальною часткою суб’єктивних суджень до вирішення 

найбільш дискусійних проблем, що мають фундаментальне значення для теорії 

правових систем у цілому і отримання об’єктивних висновків щодо особливостей 

генезису правової системи України зокрема. Це проблеми позадержавного розвитку 

правових систем і темпоральної точки відліку генезису власне правової системи 

України та умов її трансформації у національну.  

Зупинимося на окремих аспектах запропонованої схеми поділу процесу 

генезису саме на три етапи, особливо суттєвих для розуміння проблеми у цілому і 

методологічних підстав відповідної концепції.  

 Перш за все звернемо увагу на те, що всі народи так чи інакше переживають 

дві соціокультурні епохи в розвитку права: доцивілізаційну (дозаконодавчу, або 

додержавну) і цивілізаційну (законодавчу, або державну). Між цими епохами 

знаходиться перехідна стадія трансформації звичаєвого права у позитивне (законне) 

право. Йдеться про те, що у різних народів у різний час здійснюється перехід від 

права примирення (епоха потестарності) до права як соціорегулятивної системи в 

умовах державно організованого суспільства, яке вже має свою історію і свої головні 

фази розвитку (аграрне, індустріальне і постіндустріальне суспільство).  

Принагідно зауважимо про існування зовнішньої відмінності між системами 

звичаєвого і позитивного права, яка полягає в тому, що у першому випадку норми й 

інститути права виникають органічно та стихійно всередині самого суспільства, в 

порядку нормотворчої самодіяльності учасників соціального співжиття; у другому – 
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вони публічно встановлюються державними органами чи особами, на яких офіційно 

покладена така функція і які володіють спеціальними повноваженнями формулювати 

і видавати закон [118, c.83 – 85]. 

Вказана  закономірність  обумовлена  генезисом  правових норм  первісного і 

частково сучасного права – із ритуалів, ритуальних правил і заборон, які на початку, 

згідно із припущеннями сучасних етнографів і антропологів, входили в набір вимог 

такої собі мононорми ( норми з цілим комплексом і набором вимог – дозволів і 

заборон) і тільки пізніше диференціювались таким чином, що перетворились у більш 

індивідуалізовані юридичні вимоги, формули чи принципи [118, c.70 – 123]. Як 

справедливо зауважує В. Графський: ,,Створення державно - владних інститутів 

(законодавчих, адміністративних, судових, військових, податкових, каральних), рівно 

як і централізоване адміністративно – командне регулювання особисто майнових і 

політичних прав співгромадян з допомогою законів і не заборонених та не відмінених 

звичаїв, необхідно віднести, з усією очевидністю, до розряду соціальних винаходів 

тривалої дії” [ 309, c.46 ]. 

У цьому контексті гіпотетично, примітивний (початковий) етап генезису 

співпадає із початком соціокультурного становлення людства і процесу соціалізації 

(соціалізація згідно домінуючої в науці концепції механізму функціонування 

суспільства Т.Парсонса є основою найскладнішого комплексу механізмів 

функціонування суспільства зорієнтованого в першу чергу на контроль за людиною). 

 В рамках цього етапу ми пропонуємо виокремлювати дві стадії в розвитку 

традиційного права: 1) стадія становлення і розвитку архаїчного права, включаючи 

зародження перших надобщинних владних структур і епоху так званої ,,доправової 

культури” (співвідноситься з виникнення перших протодержав) в умовах неолітичної 

революції; 2) стадія так званого ,,варварського права”, що співвідноситься із 

виникненням і розвитком ранніх і ,,варварських” держав. 

Проміжний етап співпадає із розвитком феодального суспільства і феодальної 

державності та співвідноситься із стадією корпоративного (станового) права (у 

соціокультурному контексті – це перехідна стадія від традиційного до класичного 

права). На цьому етапі поступово формуються основи майбутніх національних 
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правових систем, складаються передумови і умови виникнення національних держав 

(цей процес завершився у переважній більшості європейських країн уже в наступну 

історичну епоху нового часу).  

Сучасний етап генезису – це етап розвитку інтегрованих національних 

правових систем. Його початок і подальший розвиток співпадають із становленням і 

розвитком буржуазного (індустріального і постіндустріального) суспільства, 

формуванням націй, остаточним оформленням національних держав сучасного типу. 

Зупинимося на основних особливостях кожної із історичних форм правової 

системи, які відповідають кожному із етапів генезису. 

Генезис правової системи в рамках примітивного (початкового) етапу 

здійснювався у формі архаїчних правових систем, основу яких складали засоби 

саморегуляції первісного суспільства ( у соціокультурному контексті – це стадія 

еволюції традиційного права).  

Архаїчні правові системи формувались об’єктивно шляхом повністю не 

усвідомлюваного, повільно плинного процесу закріплення певних форм поведінки і 

адаптації їх до природного і культурного середовища з мінімальним ризиком до 

будь - яких потрясінь і зрушень, які б загрожували існуванню первісних колективів.  

Ядром архаїчних правових систем було архаїчне (традиційне) право, яке 

зароджувалось в надрах реально існуючих і визнаних самим суспільством відношень, 

виступало своєрідним сплетінням правил і вимог біологічного (кровноспорідненого, 

статевого і вікового і т.п.), космічного і природно-кліматичного, а також соціально-

обрядового і культового призначення. Характеризувалось аморфністю, 

синкретизмом, недиференційованістю (перебувало у тісній спайці із релігією, 

звичаями, нормами моральності, етики, етикетом тощо) та символізмом правових дій 

[ 118 , c.99 – 110 ]. 

В умовах неолітичної революції, а саме, на перехідному етапі суспільства від 

первісності до цивілізації, архаїчні правові системи трансформувались у ранні 

звичаєво-правові системи, які у функціональному відношенні вже мали в зародку два 

рівні: соціальний  (саморегулятивний) і владно - організаційний (формальний, 

юридичний ). 
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Гіпотетично на перехідному етапі від первісності до цивілізації, в умовах 

неолітичної революції, архаїчна правова система досягла: 

а) ефекту емерджентності внаслідок диференціації (з наступною інтеграцією в 

нові структури) правового впливу (поява правового регулятора, який виокремився із 

системи соціального регулювання); 

б) завершення процесу диференціації мононорм;  

в) рівня трансформації ідеології потестарності в правову ідеологію, поява якої 

зафіксувала здатність людей мислити юридичними абстракціями; зародження 

інституту прав власності на землю;  

г) розроблення правил розподілення і користування землею, чим було 

започатковано тенденцію до появи приватного і публічного права; 

д) умов належного регулювання майнового стану членів сім’ї, а також 

сакрально-керівного статусу носіїв громадських обов’язків і функцій –

 організаційних, розподільних, військових, судових, культово-обрядних; 

запровадження нових, зміни і уточнення санкцій за порушення, чи ухилення від 

вимог звичаю, або адміністративного розпорядження чиновного представника влади 

тощо [ 118, c.145 ].  

Характерною особливістю неолітичних культур із складно структурованою 

соціальною організацією було те, що у їх координатах могли одночасно 

функціонувати, взаємоперекриваючи одна одну, кілька звичаєво-правових систем із-

за тієї причини, що структурні зв’язки ( особливо пізньопервісних суспільств, коли 

закладалися основи правового регулювання) будувались, зазвичай на двох принципах 

сегментації і солідарності, що й вимагало відповідних, заснованих на звичаях 

механізмів регулювання [ 118, c.103 – 104 ]. В умовах дії принципу сегментації 

соціальна група керувалась власними правовими звичаями. В умовах дії принципу 

солідарності група удавалась до звичаїв, запроваджених більш широким соціальним 

утворенням (союзом племен, конфедерацій, регіональних утворень тощо). Бувало, що 

окремі правові системи покривали великі обшири ойкумени, але, як правило, 

існували не монопольно і без відкритої боротьби з іншими регулятивними 

системами, що функціонували у тому ж просторі. 
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Наступний, проміжний етап генезису характеризується тривалим процесом 

трансформації звичаєво - правових систем у інтегровані національні правові системи 

(кульмінаційний  момент  діалектики виникнення й становлення). 

Зокрема, у фазі виникнення правової системи набуває домінанти тенденція до 

юридичної централізації права паралельно із централізацією публічної (державної) 

влади. Цей процес, як уже наголошувалося, супроводжувався з одного боку набуттям 

соціальними нормами єдиної правової форми у вигляді закону, формуванням цілісної 

системи законодавства, розвитком інших видів правових актів, санкціонуванням 

звичаїв, прецедентів, а з іншого збільшенням кількості норм, розширенням кола 

відносин, опосередкованих правовим регулюванням та кола суб’єктів права (для 

буржуазного суспільства – це формально усі громадяни), появою нових галузей, 

інститутів і т.п. Способом існування права і закону стають правові відносини.  

Проміжний етап співпадає з розвитком феодального суспільства і феодальної 

державності та корпоративного (станового) права, яке ще остаточно не втратило 

традиційного (общинно-звичаєвого) характеру. У соціокультурному аспекті для 

цього етапу характерна перехідна стадія від традиційного до класичного права. 

 Інакше кажучи, в епоху феодалізму правова система продовжувала 

еволюціонувати у формі звичаєво-правової системи, стрижнем якої залишались 

реально існуючі і визнані самим суспільством відношення, але характерно, що вони 

вже засновувались на індивідуалізованих за становим чи професійним принципом 

правах і привілеях. Основною рисою середньовічних (феодальних) правових систем 

була відсутність внутрішньої єдності, що перешкоджало прогресивним змінам у 

праві. 

Характерною особливістю проміжного етапу є існування двох паралельно 

діючих систем права : усного звичаєвого права і писаного права у формі перших 

писаних законодавчих кодексів. Водночас, навіть найбільш систематизовані з них 

вирізнялись казуїстичністю; відсутністю меж між правом як об’єктивною нормою і 

правом як правомочністю; норма права загального характеру не відрізнялась від 

конкретного її застосування; відповідно нероздільною була діяльність судді і 

законодавця; відсутня чітка межа між публічним і приватним правом тощо. Для 
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набуття цими гранями правової форми чіткості і однозначності знадобився тривалий 

історичний процес розвитку. 

Тривалий процес трансформації звичаєво-правових систем у інтегровані 

національні правові системи ознаменувався тим, що суспільні відносини, які 

підпорядковувались безпосередньо соціальному регулюванню поступово набували 

особливої абстрактної форми, специфічної структури ( мова йде про структурування 

суспільних відносин у контексті предмету правового регулювання). Відповідно 

індивідуальні і казуальні рішення, які у різних формах фіксувалися як традиції і 

звичаї, поступово і в свідомості людей, і в реальній дійсності закріплювались як 

загальні правила поведінки, що вимагали офіційного визнання і захисту. У такий 

спосіб поступово закладалися підвалини у формування спеціального механізму 

вирішення юридичних справ і здійснення покарань. Формувалась особлива верства 

людей, котрі здійснювали функції юридичної діяльності, розшукової, судової, слідчої, 

касаційної тощо. 

У цілому, власне в рамках проміжного етапу генезису правових систем 

відпрацьовувались, здійснювався відбір, лімітувались умови й межі майбутньої 

автономізації саморегулятивного (соціального) і владно-організаційного 

(юридичного) рівнів інтегрованої національної правової системи. Закладалися основи 

нормативно-правового комплексу який інтегрував, адекватно новим потребам 

суспільства, елементи самоорганізаційних і владно-правових механізмів 

потестарності з елементами нових структур державно-правової організації 

суспільства. 

Сучасний етап генезису – це етап розвитку інтегрованих національних 

правових систем який співвідноситься із стадією загальнодержавного розвиненого 

права (у соціокультурному контексті – це стадія розвитку класичного права, 

формування та утвердження принципів посткласичного права). Визначальною його 

властивістю є остаточний вихід правових систем із стану початкових, примітивних 

форм еволюції і розвитку, досягнення ними високого рівня структурно -

 функціональної упорядкованості та перетворення у самостійний і своєрідний 
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правовий феномен особливого змісту, вираженого в єдності внутрішньозв’язаних і 

взаємообумовлених протилежностей: природно - правового і позитивного начал. 

Принципово важливо підкреслити, що і природно - правове і позитивне начала 

в правовій системі суть не просто сторони, частини, підсистеми, які взаємопов’язані 

між собою. Завдяки інформаційному обміну вони постають складною асиметричною 

цілісністю здатною до саморозвитку. Кожна із частин (підсистем) цієї цілісності 

зберігають певну автономію, перебуваючи одночасно в системі кооперативних і 

ієрархічних зв’язків.  

Початок формування і розвитку сучасного етапу генезису інтегрованих 

правових систем співпадає із становленням і розвитком буржуазного 

(індустріального і постіндустріального) суспільства, формуванням націй, остаточним 

оформленням національних держав. У формуванні інтегрованих правових систем 

значну роль відіграє держава. Вона безпосередньо ,,створює” спеціально юридичне 

(законодавче) право і забезпечує його виконання. Оскільки юридичне право регулює 

найбільш важливі сфери суспільного буття, воно починає домінувати над усіма 

іншими формами регулювання суспільних відносин. Як наслідок, посилюється 

тенденція до юридичної централізації права, активізується процес юридизації 

суспільного життя. Завдяки юридичній централізації долається партикуляризм у 

праві. Юридизація суспільного життя полягає в тому, що усі соціальні регулятори 

неюридичного характеру починають оцінюватися крізь призму юридично-правової 

політики держави [ 310 c.144 ].  

В процесі юридичної централізації права і юридизації суспільного життя 

закладалась об’єктивна основа у формування в правовій системі комплексу 

багаторівневих і ієрархічно залежних зв’язків, в якому зв’язки позитивного права, у 

єдності з юридично значимими реаліями складали (у функціональному відношенні) 

єдиний системний комплекс (юридичну підсистему), здатний забезпечити системний 

ефект засобами правового впливу і правового регулювання.  

З виникненням юридичної підсистеми вступили у дію закономірності її 

власного розвитку, які існували до цього як тенденції. Зокрема остаточно 

сформувалась державно-правова закономірність наявності у сторін, суб’єктів 
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правовідносин взаємних прав і обов’язків. Остаточно завершився процес 

виокремлення із релігійних і моральних форм свідомості самостійної форми 

суспільної свідомості – правосвідомості, яка у особливий спосіб пояснює і оцінює 

поведінку людей в суспільстві під кутом зору їх прав і обов’язків. 

Стрижень  інтегрованих  національних  правових  систем  складають  суспільні 

відношення, засновані на принципах індивідуалізму, розкріпачення особистості, 

звільнення її від корпоративних, станових та інших умовностей. Станово-

корпоративні інтереси, цінності і права, які визначали специфіку функціонування 

звичаєво-правової системи, заснованої на традиційному праві, поступилися 

інтересам, цінностям і правам людини та громадянина, підкріплені і гарантовані 

законодавством, що врегульовує відносини у публічній і приватній сферах 

суспільного життя. ,,Якщо в традиційних культурах, – пише В. Стьопін, – статус 

особистості визначається через включення її в строго визначені (і часто від 

народження задані) сімейно - кланові, кастові і станові відношення, то в техногенній 

цивілізації в якості ціннісного пріоритету утверджується ідеал вільної 

індивідуальності, автономної особистості, яка може інтегруватися у різні соціальні 

групи на рівних правах. З таким розумінням поєднані пріоритети індивідуальних прав 

і свобод людини, які були невідомими традиційним культурам” [ 311, с.25 ]. 

Найважливішими принципами інтегрованих правових систем стають принципи 

,,верховенства права”, ,,розподілу влади”, ,,верховенства закону” тощо. У їх числі 

найважливішим виступає принцип правової свободи у формі свободи 

підприємництва, свободи торгівлі, свободи конкуренції та інших економічних і 

соціальних свобод, які у свою чергу не можливі без політичної свободи. Важливим 

принципом, який прямо кореспондується із принципом правової свободи є принцип 

законності як умова реалізації політичних і громадянських прав, гарантії 

демократичних інститутів влади, а також стабільності економічних зв’язків і 

економічного обігу. 

Завдяки конституційному закріпленню названих принципів склалась 

об’єктивна основа для формування у правовій системі сталих якостей комплексу 

багаторівневих і ієрархічно залежних зв’язків, у якому зв’язки загальносоціального 
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права, у єдності із засобами правового впливу, нормативно-інституційних гарантій 

природних прав людини і громадянина, з інститутами громадянського суспільства, 

які обмежують державну владу, остаточно формують соціальний  рівень правової 

системи. Останній  набуває властивостей автономного утворення і співвідноситься із 

природно - правовим началом у правовій  системі та  кореспондується з соціальними 

основами людського буття.  

 Прикметною рисою соціального рівня правової підсистеми є існування норм 

права (звичаєвого, релігійного, корпоративного), які можуть функціонувати і без 

втручання держави під впливом громадської думки. Головним чином 

функціонування соціального рівня у цілому забезпечується в процесі соціальної 

комунікації, в координатах якої об’єктивуються правові норми і правові відносини, 

що формуються в процесі інтерсуб’єктивної (комунікативної) взаємодії членів 

соціуму. 

 Принагідно зауважимо, що на сучасному етапі розвитку суспільства 

посилюється функціональна роль соціального рівня правової системи, що має 

об’єктивний характер, пов'язаний із видозміною окремих соціальних функцій права. 

Окрім очевидної і важливої ролі останнього у врегулюванні конфліктів і підтримці 

соціального контролю в суспільстві з допомогою правил і вимог правового 

призначення, зростає роль функції соціального захисту у різних організаційних 

формах і процедурах недержавного характеру [309, c.700].  

Описана нами теоретична модель процесу генезису на кожному із етапів 

відображає системний характер процесу виникнення становлення і розвитку 

правових систем у цілому, включаючи і правову систему України зокрема. 

Наразі перейдемо до питання етапів генезису правової системи України та 

окреслимо ключові тенденції, які мають свідчити про особливості цього процесу в 

Україні.  

Як уже наголошувалось, зазвичай в історико-правовій літературі час 

зародження правової системи України відносять до доби Київської Русі. При цьому 

дослідники залишають поза увагою величезний пласт правового досвіду пращурів 

українського народу, коли останній, будучи єдиним автохтоном на теренах сучасної 
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України формував правові традиції, високі взірці правової культури, опановував і 

нерідко втрачав ( з відомих причин) притаманні йому державно-правові форми  

розвитку. Водночас, аналізуючи найбільш впливові в світі правові системи: романо-

германську і англо-американську, українські науковці по аналогії із зарубіжними 

наголошують на глибинних історичних витоках континентального і загального права, 

що є провідними у зоні впливу цих правових систем [ 125, с. 145 – 184 ; 312, c.12 і 

наст.]. Наводиться і відповідна періодизація розвитку права (правових систем) з 

урахуванням глибинного архаїчного правового досвіду [68 c.110 – 116 ]. 

Принагідно зауважимо: українськими істориками, на рівні академічних видань 

стверджується, що вже на мезолітичному етапі, який передував неолітичній 

революції (Х – У1 тис. років до н.е.) визначальною тенденцією на території України 

був автохтонний етногенетичний процес. Зокрема наголошується: ,,Все що 

відбувалося в межах України впродовж тисячоліть, є ,,наше” і так чи інакше, 

генетично успадковане українським народом. При всіх міграціях і навіть військових 

катаклізмах не зафіксовано жодного факту повної зміни етносів на території 

майбутньої України. Якась частина населення завжди лишалась жити на своїх 

предковічних місцях і саме вона, хай і в зміненому етнічному вигляді, була гарантом 

збереження історичної пам’яті, культурного і життєдіяльного генофонду регіону” 

[ 313, c.5 ].  

У цьому разі, безумовно, що у правовому розвитку українського народу тісно 

перетнулися лінії історії, а отже правові традиції і правові культури тих етносів і 

народів, які під дією історичних обставин по - різному справляли вплив на 

формування властивих йому правових традицій і правової культуру. Йдеться, 

зокрема про впливи еллінської, германської культур, християнської (православна, 

католицька, протестантська), ісламської, іудейської традицій тощо. Створений 

внаслідок взаємодії інтегрований правовий досвід має бути врахований при аналізі 

етапів генезису правової системи України. 

На теренах України змінювались політичні і правові режими, методи 

управління суспільством і способи регулювання суспільних відносин. Під дією цих 

процесів правова система України зазнавала впливу інститутів публічної влади інших 
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держав, у складі яких перебували українські землі. Водночас, як засвідчують 

пам’ятки українського права (які збереглися до наших днів), історія політичної і 

правової думки в Україні, українське право завжди складало основу тих державно -

 правових систем, що формувалися і функціонували на українських землях, а на 

політико-доктринальному рівні найчастіше фіксувалися властиві саме українському 

народу юридичні ідеали і філософсько-правові моделі належного і справедливого 

[ 314 c.161 – 192 ].  

Зазначене є одним із лейтмотивів аналізу ключових тенденцій в еволюції права 

України на кожному із етапів генезису правової системи, який виражається в 

прагненні внести певний вклад у вирішення проблеми, суть якої полягає в 

обґрунтуванні закономірності відповідності правових явищ і процесів фактичним 

суспільним відносинам. Обґрунтування цієї закономірності, на нашу думку, має 

значення для вирішення теоретико-методологічної проблеми типологійної 

ідентифікації правової системи України та дозволяє надати більшої виразності, 

цілеспрямованості і наукової обґрунтованості правотворчій і законодавчій діяльності 

в Україні.  

Перший примітивний еволюційний етап становлення правової системи 

України – це етап передісторії українського права, його становлення і розвитку в 

контексті процесів соціалізації і соціокультурного розвитку на теренах сучасної 

України. Згідно з висновками сучасної історіографії цивілізацій і культур процес 

соціалізації на теренах України започатковується в добу верхнього палеоліту 

(40-10 тис. років тому) [118, c. 20]. З цього часу гіпотетично розпочинається 

тривалий етап доісторичного становлення і розвитку архаїчного (традиційного) 

права. Схематично цей процес включає дві стадії. Перша стадія – становлення і 

розвиток архаїчного права  (40 – 10 тис. років тому) і поява перших ранніх 

,,варварських держав”(поч. I тис. н.е.). Друга стадія – виникнення і розвиток 

,,варварського” права ( перша пол. I тис. н.е.) на тлі, по-перше, формування двох 

центрів великих міжплемінних об’єднань праслов’ян: склавинського і антського; по-

друге, початку етнічної історії українців (III-VI cт.); по-третє, розвитку дофеодальної 
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,,варварської” держави на Русі з ознаками федералізму (IX – перша пол. X ст.) 

[ 150 c.207 – 213 ]. 

Перша стадія становлення і розвитку архаїчного(традиційного) права 

позначена феноменом трипільської цивілізації ( V-III тис. до н.е.), з властивим їй  

доволі високим рівнем культури як виробничої, так і духовної. Принагідно 

зауважимо, що за оцінкою вчених у цю історичну епоху території сучасної України 

(Правобережжя, Північно-Західне Причорномор’я, Закарпаття, Західна Волинь ) були 

найрозвинутішими в Південно-Східній та Центральній Європі [ 118, c.35].  

У літературі наголошується, що духовні надбання племен дотрипільської і 

трипільської культур збереглися в міфології та культурах протослов’ян, а також 

інших індоєвропейських народів. Певна частка трипільської культури стала 

субстратом для слов’ян. Їх етногенез розпочинається в II тис. до н.е. З цього часу 

дослідники фіксують неперервність процесу еволюції державності і традиційного 

права на теренах України. Останнє згодом було систематизовано в племінних 

,,правдах” [ 118, c.40, 49 ]. 

  З часу неолітичної революції населення України розвивається в рамках 

західної індивідуалістичної (на противагу східній колективістській) моделі 

соціонормативної регуляції [ 118, c.52 ]. В літературі зазначається, що в основі цієї 

моделі лежить право. Воно усвідомлюється як головна суспільна конвенція, 

загальний і непорушний регулятор. Має загальний характер, зрівнює всіх і вся, 

гарантує кожній  окремій людині певні безумовні права та інтерпретує її обов’язки. В 

суспільствах, які історично розвивались в рамках західної моделі соціонормативної 

регуляції, право сакралізується і переживається як найвища соціальна цінність [ 315, 

c.234 ]. Адекватно цій моделі відбувалося становлення, функціонування і 

удосконалення правового порядку [ 316, c.96 – 98 ]. У літературі підкреслюється, що з 

епохи в епоху суспільство зазнає радикальних змін. Відповідно і форми колективізму 

та індивідуалізму теж змінювались. Але у цілому вибір завжди залишався однозначно 

вузьким: ті чи інші форми колективізму, ті чи інші форми індивідуалізму [ 317, c.49 ], 

оскільки колективізм і індивідуалізм є тими двома полюсами, між якими якраз і 

розгортається історія людства [ 318 ].  
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Синтезом віри предків українського народу, книгою-міфом, яка відобразила 

реальність їхнього буття в епоху ,, доправової культури”, вважається  ,,Велес книга” –

 одна з найдавніших пам’яток української духовності дохристиянської доби, яка 

демонструє етноархетипні символи українського народу, що, безумовно знайшли 

вираження в праві, як духовному феномені, визначили зміст основних 

загальноправових принципів та опосередковано справили вплив на формування 

правової свідомості, атрибутивно пов’язаної із правовою традиціє. Остання 

задіяна в механізмі правової спадкоємності [ 150, c.186 – 200 ]. 

Друга стадія розвитку архаїчного (традиційного) права ознаменувалась 

формуванням ранньої звичаєво-правової системи. Цей процес співпадає із початком 

історії українського етносу, який згідно із концепцією М. Грушевського, генетично 

пов'язаний із ранньосередньовічними антами ІV-VІ cт. (Середнє Подніпров’я на 

момент виникнення Давньоруської держави уже було заселене українцями). 

Принагідно зауважимо, що за оцінкою вчених, послідовників М. Грушевського 

(Я. Дашкевича, М.Брайчевського, Л.Залізняка, Я.Ісаєвича, Г.Півторак та ін.), саме з V 

– VІ ст. ведуть початок своєї етнічної історії також французи, іспанці, англійці, чехи, 

поляки, серби. У цьому разі, якщо враховувати логіку відповідності генезису правової 

системи історичним формам еволюції суспільства, то історія власне правової системи 

України має співпадати з початком етнічної історії українців, а саме V-VІ ст. 

За оцінкою науковців, в процесі політичної інтеграції східнослов’янcьких 

племен у Давньоруську державу (IX - перша пол. X ст.) остаточно склалась рання 

звичаєво-правова система підназвою ,,Закон Руський”, генетично пов’язана із 

правовим досвідом південної гілки східнослов’янcьких племен. Це була система 

норм українського усного звичаєвого права, котрі врегульовували відносини 

перехідного періоду від родоплемінного до феодального ладу.  

В літературі ,,Закон Руський” оцінюється як ,,правда” східних слов’ян, який був 

чинним у період утворення Давньоруської держави. Саме тоді започаткувались дві 

тенденції у розвитку права, важливі у загальноцивілізаційному контексті. Перша 

пов’язана з розширенням сфери суспільних відносин, які вимагали врегулювання 

правом і раніше врегульовувались іншими соціальними нормами, друга –  з процесом 
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поступового виокремлення юридичних норм із загальної системи нормативного 

регулювання. У правову практику запроваджувались такі поняття як ,,устав” і 

,,покон”. Це вже були писані джерела права. Поряд з уставами і поконами 

найдавнішими писемними джерелами також були договори руських князів з 

Візантією [ 118, c.398 – 410.]. 

Таким чином, перший (примітивний ) етап генезису правової системи України 

– це етап трансформації системи соціального регулювання первісного суспільства. 

Трансформація супроводжувалась поступовим переростанням і відгалуженням 

соціально - фактичних регулятивних елементів суспільної системи у власне правові. 

Цей етап ознаменувався становленням і розвитком архаїчної правової системи 

та її трансформацією у ранню звичаєво-правову систему, основою якої була система 

норм усного звичаєвого права, які врегульовували відносини перехідного періоду від 

родоплемінного до ранньофеодального ладу під назвою ,,Закон Руський”. За оцінкою 

академіка Б. Рибакова, це була ,,Правда” Руської землі, заселеної автохтонними 

племенами Середнього Подніпров’я – історичного джерела праукраїнської 

державності. Ця невелика область від Десни до Росі ,,очолила процес зародження 

феодальної державності на величезних обширах Східної Європи – від Вісли до 

Волги, від Балтики до Чорного моря. Середнє Подніпров’я протягом двох тисячоліть 

(виділено нами – М.М.), які передували виникненню Київської Русі, було найбільш 

розвиненим й історично активним регіоном” [319, c.8]. ,,Закон Руський” 

врегульовував відносини в рамках ,,варварської держави” періоду раннього 

середньовіччя Х – поч.XI ст. до часу створення ,,Руської Правди” (XI ст.) 

[118, c.398 – 402]. 

Наступний, проміжний етап генезису правової системи України включає кілька 

стадій еволюції станового (корпоративного ) права [ 150, c. 213 – 226 ]. 

1) Стадію формування засад позитивного права: створення підвалин власне 

національної правової системи українського народу( друга пол. Х ст. – 30 - ті рр. XII 

cт.); 2) стадію партикуляризації права (30 – ті рр.XII ст. – XIV ст.); 3) стадію відносно 

урівноваженого процесу інституціалізації і юридичної централізації права 



 186 

( поч. XVст. – друга пол. XVI ст.); 5) стадію становлення та розвитку козацького 

звичаєвого права XV – середина XVII ст.). 

На стадії формування засад позитивного права закладалися підвалини у 

національну правову систему українського народу( друга пол. Х ст. – 30 – ті рр. 

XII cт.). У цей час внаслідок реформаторської діяльності князів Володимира 

Великого і Ярослава Мудрого стародавня ,,Русь” як ,,варварська” держава 

трансформувалась у ранньофеодальну монархію. Був започаткований процес 

формування інституту позитивного права, закладалися принципи-підвалини у 

національну правову систему [118, c.448 – 449]. 

У літературі висловлюється припущення, що в добу князювання Володимира 

рання звичаєво-правова система ,,Закон Руський” яка співіснувала із правдами інших 

східнослов’янських земель, трансформувалась у звичаєво-правову систему під 

назвою ,,Правда Руська”, яка як судебник поширювалась на всю територію Руської 

держави [118, c.451 – 453]. Завдяки реформаторським зусиллям Ярослава Мудрого 

був створений єдиний юридичний кодекс судово-правових норм ,,Руська 

Правда”( XI-XIII ст.), який виконував роль юридичного джерела права і правової 

основи розвитку феодального суспільства у Давньоруській державі. Норми ,,Руської 

Правди” застосовувались паралельно із системою звичаєвих норм общин і волостей. 

Істотно, що у цей час подібного кодексу не мала жодна із феодально-

роздроблених європейських країн [118, c. 455 – 464 ]. 

Присутність у ,,Руській Правді” значної кількості статей, які захищають честь і 

гідність людини, свідчать про домінантну на той час у правовій свідомості тенденцію 

до визнання автономності індивіда і прав особистості. Це дало підставу окремим 

вченим оцінювати ,,Руську Правду” як своєрідну систему ідеального  права, 

націлену на створення удосконаленого державного устрою правовими 

засобами, що стало характерними для західноєвропейських суспільств лише у 

XV – XVIII ст. [ 118, c.463 ].  

Стадія партикуляризації права (30-ті рр. XII ст. – XIV ст.) співпадає із періодом 

феодальної роздробленості. ЇЇ характеризує посилення місцевого партикуляризму в 

праві. Проте в князівствах Русі партикуляризація права не набула домінуючої ролі, як 
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це було характерно для феодальних держав центральної і західної Європи періоду 

феодальної роздробленості. Цементуючою основою правової єдності земель 

залишалась ,,Руська Правда”. Вона, за оцінкою науковців, разом і з ,,Уставом 

Ярослава Мудрого” про церковні суди, була єдиним чинним кодексом ,, публічного 

права Давньоруської держави і феодально роздробленої Русі” [ 320, с. 291 ]. Більше 

того, за оцінкою відомого українського дослідника українського права 

М. Максимейка, ,,Руська Правда” послугувала материнською (генетичною) основою 

державного права для Великого князівства Литовського, а для новгородського і 

московського права джерелом ,,для суджень по аналогії” [ 150, c.220 – 221 ]. 

Свідченням цього є ,,Статут короля Владислава II” (Ягайла), наданого Литві (1420-

1423 рр.), Судебник Великого князя Казимира Ягайловича ( 1468 р), Перший 

(1529 р.), Другий (1566 р.) і Третій (1588 р.). Литовські Статути, які залишалися 

найавторитетнішими джерелами чинного права в Україні і в добу Української 

Гетьманської держави XVII – XVIII ст. Статути були джерелом усіх кодифікаційних 

проектів XVIII – поч. XIX ст. і були чинними в лівобережних і правобережних 

губерніях України аж до 1840 – 1842 рр., точніше до поширення тут норм російського 

законодавства [ 118, c.221 – 225].  

Своєрідність литовсько-руського права зберігалась протягом ста вісімдесяти 

чотирирічного зближення Польщі і Литви, після їх об’єднання в єдину державу Річ 

Посполиту. Зокрема, в українських землях, які раніше входили до складу Князівства 

Литовського ( Волинь, Поділля, Київщина), запроваджувався державний лад Речі 

Посполитої, але у справі правозастосування (переважно у суді) продовжували діяти 

норми не польського права, а Литовських Статутів та князівські привілеї. 

Протягом XV – середини XVII ст. в Україні здійснювалась ціла низка 

офіційних кодифікацій. Паралельно із офіційними кодифікаціями залишались 

чинними норми звичаєвого козацького права, які в ході Визвольної війни набули 

характеру ,,загальнонаціональних” норм у формі загального права. Воно регулювало 

відносини адміністративно-громадсько-карно-правового характеру і процесу 

судочинства; проникало в систему органів самоуправління, впливало на 
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встановлення порядку, прав і обов’язків громадян на місцях, враховувалось 

усіма кодифікаційними комісіями [ 118, c.480 ; 150, c.225 – 226 ]. 

На стадії відносно урівноваженого процесу інституціалізації і юридичної 

централізації права ( поч. XVст. – друга пол. XVI ст., включно із стадією розвитку 

козацького звичаєвого права) завершилась фаза становлення і започаткувалась фаза 

власне виникнення національної правової системи України. Процес цей 

супроводжувався трансформацією звичаєво-правової системи у інтегровану 

національну правову систему сучасного типу.  

Сучасний етап генезису правової системи України ми поділяємо на кілька 

стадій розвитку класичного і посткласичного права: стадія утвердження 

загальнодержавного національного права (друга пол. ХVII – перша пол. XIX ст.); 

стадія юридичної централізації і нейтралізації умов для розвитку українського 

національного права ( XIX – поч. XX ст.); стадія відродження принципів українського 

національного права і формування національного конституційного законодавства 

(1917 – 1921 рр.); стадія наступу на гуманістичну сутність права і ствердження в 

правовій системі України ,, законницького позитивізму” (позитивізму волі 

суверена), етатистського трактування права в гіперболізованій класовій 

інтерпретації (1917-1991 рр.); стадія ствердження гуманістичних цінностей 

ліберально – демократичної цивілізації і повернення до традиційного для 

українського народу людиновимірного типу правової системи ( 16 липня 1990 і по 

сьогоднішній день) [ 150, c.226 – 235 ]. 

Стадія утвердження загальнодержавного національного права (друга 

пол. ХVII – перша пол. XIX ст.) ознаменувалась прийняттям першої у світі 

конституції національної держави ( Пакти і конституції прав і вольностей Війська 

Запорозького ), схваленої 5 квітня 1710 року і розбудованої на основі концепції 

правової держави, з конституційним принципом розподілу влади на законодавчу, 

виконавчу і судову. Конституція визначила форму Держави Війська Запорозького як 

станову виборну гетьманську монархію парламентського типу. Прийняття 

Конституції засвідчило, що особливої системоутворюючої ролі і значення у 

формуванні і розвитку правової системи набуло конституційне (державне) право. 
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 На стадії утвердження загальнодержавного національного права правова 

система України досягла досить високого рівня структурно-функціональної 

упорядкованості. До позитивного законодавства Гетьманщини увійшли значна частка 

звичаєвого козацького права, майже всі норми цивільного права литовських статутів і 

збірників магдебурзького права. Істотно, що в проекті кодексу 1743 року ,,Права за 

якими судиться малоросійський народ” однозначно в судочинстві відводилась 

провідна роль нормам звичаєвого права за умови існування прогалин у чинному 

законодавстві. 

 У 30-х роках XIX ст. в розвитку правової системи України започаткувалась 

стадія цілеспрямованого знищення українського національного права, шляхом 

юридичної централізації. На терени України був поширений ,,Звід законів Російської 

імперії”, що в систематизованому вигляді містив переважно норми феодального 

права, яке гальмувало розвиток буржуазних відносин. На західноукраїнський землях 

початок Х1Х ст. ознаменувався утвердженням тут системи австрійського права. Ці 

території перетворились на полігон апробації нових австрійських і австро-угорських 

кодексів: Кодексу вексельного права (1763), Цивільного (1812), Цивільно-

процесуального (1859), двох Кримінальних кодексів (1787, 1852), Кримінально-

процесуального (1853) тощо.  

У цілому, в ХIХ ст. Україна здається майже вичерпала свій власний потенціал 

самодостатнього правового розвитку. Були знищені підстави для розвитку 

національної державності, отже умови для офіційного розвитку національного 

українського права. Чи означало це, що щезли умови для формування і розвитку 

правової системи України? Безумовно, що ні. Тут слід погодитися із влучним 

висловлюванням М. Марченка, що із зникненням з історичної арени держави не 

зникає право і правова система. У цьому разі можна говорити про припинення дії 

окремих правових норм чи правових принципів. Але неправильно було б вести мову 

про зникнення правової свідомості народу, правового (юридичного) менталітету, 

правової культури, правових традицій і звичаїв, усього того, ,,що складає важливий 

компонент будь-якої правової системи…” [ 108,c.539 ]. 
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Яскравим підтвердженням цього є розвиток державно-правововї думки в 

Україні, пов’язаної з іменами М.Костомарова, М.Драгоманова, С.Подолинського, 

О.Терлецького, І.Франка, Ю.Бачинського, Л.Українки, О.Єфименко та ін. У цей час 

була змістовно поглиблена доктрина українського конституціоналізму, започаткована 

невідомим автором ,,Історії русів” кінця ХУШст. Конституційну думку збагатили 

проекти конституційних перетворень Г.Андрузького, М.Драгоманова, 

С. Дністрянського, В.Кучабськогота ін. Вітчизняна державно-правова думка 

поповнилась науковим доробком всесвітньо відомих учених – правників 

О.Кістяківського і Б.Кістяківського, М.Владимирського-Буданова та ін. Їх теоретичні 

праці є взірцем аналізу ідеї демократичної правової держави і громадянського 

суспільства, етичної сторони права, його соціальної природи тощо. Необхідно 

наголосити, що українські мислителі значно випереджали багатьох мислителів 

Західної Європи з питань природного права, панування в державі правового 

закону, місцевого самоврядування тощо [ 314, c. 176 – 191 ].  

Наступна стадія відродження принципів українського національного права і 

формування національного конституційного законодавства (1917–1921 рр.) 

ознаменувалася вектором розвитку в напрямку відродження принципів  

національного права, формування національного законодавства і конституційної 

доктрини соціальної правової держави. Свідченням цього є конституційний проект 

М.Грушевського, втілений у конституційну практику УНР (квітень 1918 року); 

Конституція ЗУНР (листопад 1918 року); приватний проект Конституції ЗУНР 

С. Дністрянського ( 1920 р.); конституційний проект М.Міхновського і т.п.  

Так, зокрема, Конституції УНР і ЗУНР розроблялися на основі ідей природних 

прав людини, народного і національного суверенітетів, національно-персональної 

автономії, формальної рівності громадян перед законом незалежно від статі, віри, 

національності, майнового і податкового стану. Безумовно, це були актуальні для 

буржуазної демократії ідеї, але вони органічно перепліталися з ментальними рисами 

українського народу, його прагненнями і сподіваннями свободи й справедливості в 

достотно гуманістичному їх розумінні, як основні правові цінності. 
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З утвердженням на початку ХХ ст. в Україні більшовицького режиму у 

розвитку українського права розпочалась стадія послідовного наступу на його 

гуманістичну сутність, що виразилось в утвердженні правової доктрини 

,,законницького позитивізму” (позитивізму волі суверена) в гіперболізованій класовій 

інтерпретації. Юридичні норми утворювались під безпосереднім впливом 

більшовицької ідеології. Запанувала концепція превентивного залякуючого терору. 

Функція чинного права обмежувалась винятково контролем за поведінкою 

особистості, але не забезпеченням її свободи. Формувалась система викривлених 

правових цінностей мало дотичних до інтересів людини і до людського виміру 

правового порядку тощо.  

З розпадом більшовицької імперії Україна вступила в добу національного 

відродження. У розвитку правової системи розпочалась стадія утвердження 

гуманістичних цінностей ліберально-демократичної цивілізації. Утім, на теоретико-

доктринальному рівні поки що бракує системного методологічного і теоретичного 

поглядів на проблему правового прогресу України в належному історичному 

контексті і в руслі конструктивно-критичного вивчення успадкованого від попередніх 

поколінь правового досвіду. Цей досвід свідчить, що за своїми родовими і історично-

ментальними характеристиками право України завжди вирізнялось гуманістичними 

ознаками, а правова система потенційно за правовим стилем тяжіла до 

людиновимірного типу національних правових систем [150, c.182 – 200]. 

Таким чином, генезис правової системи України – це багатоступінчатий, 

нелінійний процес якісних змін в часі, котрих вона зазнає в процесі історичного 

розвитку в рамках певного соціокультурного середовища. 

 Дослідження генезису правової системи України як об’єктивного, 

неперервного і спадкоємного процесу має засновуватись на положеннях про 

нетотожність генетичних і причинно-наслідкових зв’язків. При цьому необхідно 

враховувати, що динаміка структурно-функціональних зв’язків і зв’язків розвитку 

правової системи в сукупності має інформаційно задану генетичну основу, що 

забезпечує неперервність генезису, демонструє єдність минулого, сучасного і 

майбутнього, а універсальною властивістю структурування цих процесів виступає 
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інформація. Зв'язок між етапами генезису має інформаційний характер і змістовно 

співвідноситься із основними положеннями законів збереження інформації, 

системності інформації і принципу збереження систем. 

У процесі структурування генезису правової системи України доцільно 

використовувати такий критерій як неперервність етапів еволюції і розвитку,через які 

проходить процес набуття нею нової якості, відображається генетична спадкоємність  

ступенів еволюції, нелінійність і багатовекторність розвитку,послідовність 

історичних форм у часі.  

Виокремлення етапів генезису має співвідноситися як з глобальними 

періодами історії людства (до і після початку цивілізації, вододілом між якими є 

,,неолітична революція”), так і з процесом інституціалізації владно-правових структур 

( в епоху потестарності і державно-правової організації суспільства). Сам же процес 

структурування важливо узгоджувати із стадіями розвитку права та історичними і 

політико-правовими формами еволюції суспільства; застосовувати такий критерій 

як неперервність етапів.  

Перевага критерію неперервності етапів еволюції і розвитку у порівнянні із 

традиційно вживаним у юридичній літературі критерієм періодизації полягає в тому, 

що період пов’язують із визначенням чітких хронологічно-послідовних меж у 

розвитку, а етап – із генетичною спадкоємністю ступенів розвитку об’єкта, 

послідовністю його історичних і логічних форм у часі. В періоді відображається 

лінійна динаміка історичного розвитку, а в етапі – його нелінійність і 

багатовекторність. 

Застосування поняття ,,етап” у розробці критерію структурування процесу 

генезису правової системи дає можливість аналізувати динаміку структурно-

функціональних зв’язків і зв’язків розвитку правової системи в сукупності як таку, 

що має інформаційно задану генетичну основу, демонструє неперервність генезису, 

забезпечує єдність минулого, сучасного і майбутнього. 

Процес генезису правових систем складається із трьох етапів: примітивний 

(початковий), проміжний і сучасний. Кожний із етапів співвідноситься із стадіями 
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становлення і розвитку права як соціального інституту та з історичними і політико-

правовими формами еволюції суспільства.  

Примітивний (початковий) етап генезису співпадає із початком 

соціокультурного становлення людства і процесу соціалізації та еволюції архаїчного 

права. 

 Проміжний етап генезису співпадає із розвитком феодального суспільства, 

феодальної державності та корпоративного (станового) права, яке ще остаточно не 

втратило традиційного (общинно – звичаєвого) характеру. 

Сучасний етап характеризується досягненням правовою системою високого 

рівня структурно – функціональної упорядкованості, розвитку системних якостей, 

шляхом найбільш повного набуття офіційною регулятивною системою юридичних 

властивостей, ускладненням функцій правової системи, скасуванням пережитків 

застарілих традиційних регулятивних форм і процесів. Правова система збагачується 

загальнолюдськими ціннісними орієнтаціями, посилює гарантії прав людини і 

правосуддя. 

Відношення між етапами генезису правової системи характеризується такими 

рисами: 

а) у своїй основі воно має генетичний зв’язок, отже кожний із наступних етапів 

у розвитку обумовлений попереднім і виступає основою наступного;  

б) має темпоральний характер оскільки виражає єдність трьох часових 

вимірів – минулого, сучасного, майбутнього;  

в) обумовлюється законами діалектики: єдності і боротьби протилежностей, 

взаємного переходу кількісних змін в якісні, заперечення заперечення;  

г) має об’єктивний характер – його існування не залежить від волі законодавців 

чи можновладців. 

Розроблена теоретична схема еволюційних етапів генезису правової системи 

демонструє, з одного боку, процес виникнення, становлення і розвитку правової 

системи у конкретно – історичних формоутвореннях, а з іншого – нерозривний 

зв'язок процесу приватного, індивідуального правоутворення (інституціалізація 

права) з публічно - правовою динамікою і державою (юридична централізація права), 



 194 

а у функціональному контексті дає уявлення про суміщення приватного і публічного 

інтересу через систему законодавства як форму правової нормативності. 

З урахуванням закономірності відповідності правових явищ і процесів 

фактичним суспільним відносинам ми висуваємо такі гіпотези: 1) передісторією 

власне української правової системи можна вважати тривалий історичний процес її 

зародження (складання передумов до виникнення). Йдеться про виникнення і 

розвиток архаїчної правової системи та її трансформацію у звичаєво-правову на 

історичних теренах України; 2) історію становлення власне української звичаєво-

правової системи слід співвідносити з початком історії українського права, котра у 

свою чергу співпадає із початком етнічної історії українців (V-VІ ст.). 

 Виникнення власне  національної правової  системи  України ( включає в  себе 

завершення процесу становлення української звичаєво-правової системи і 

започатковує процес розвитку)  – це тривалий процес трансформації звичаєво-

правової системи в інтегровану національну правову систему сучасного типу, який 

тривав протягом  поч. XVст. – середина XVII ст., включаючи стадію розвитку 

козацького звичаєвого права.  

Основу формування інтегрованої національної правової системи із самого 

початку складало конституційне (державне право), що є свідченням того, що Україна 

перебувала у фарватері аналогічного процесу в Європі. З середини X1X – поч. XX ст. 

з відомих науці причин вона втратила цю ініціативу. Особливість розвитку правової 

системи України наступного історичного періоду включно до поч. 90-х років ХХ ст. 

визначало те, що процес цей відбувався в умовах дискретного розвитку національної 

державності. 

Слід відзначити, що висунуті гіпотези, з огляду на достатньо вагомі наукові 

розробки, які є підставою їх перевірки, можуть скласти основу для теоретичних і 

історико-правових досліджень правової системи України в цілому і її генезису, 

зокрема, в рамках нових наукових напрямів в науці – історичної синергетики та теорії 

аутопойезису функціональних систем. 

Питання сутності автопойезису ми порушували в підрозділі 1.1. дисертації. 

Нагадаємо, що аутопойезисні системи – це такі системи, які володіють здатністю 
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відтворювати свої основні компоненти, забезпечувати їх єдність, упорядкованість, 

підтримуючи, у такий спосіб власну ідентичність. Разом з тим, це не виключає 

внутрішніх змін системи, появи нових елементів, залежностей та зв’язків, 

переструктурування нормативного порядку [98]. Що ж стосується такого напряму як 

історична синергетика [378], слід наголосити, що в його рамках коректною є 

постановка питання про циклічний характер еволюції правової системи. Нами 

встановлено, що динаміка постійних змін, яких вона зазнає ( адекватно змінам будь-

якої соціальної системи) в процесі генезису і функціонування є процесом 

нескінченних трансформацій циклічного характеру [210, c.264 ]. 

Спільні і особливі риси в генезисі правової системи України у контексті 

загальної історії правового розвитку людства кореспондуються, відповідно, із 

закономірністю відповідності правових явищ і процесів фактичним суспільним 

відносинам[210, c.297], а особливі - з положенням про правову ментальність і правову 

свідомість, як найбільш стійкі компоненти національної правової системи [ 28 ]. 

Спільними рисами у генезисі правової системи України можна назвати: 

по-перше, те, що український народ, як і інші пережив дві епохи розвитку 

дозаконного і законом установленого права. Закономірність зміни звичаю законом і 

їх співіснування – це найбільш очевидна і незаперечна істина в характеристиці 

генезису правових систем. В первісному суспільстві і в середні віки правові 

норми формувались через звичаї і судову практику;  

по-друге, інтегрована національна правова система України формувалась і 

розвивалась як логічне продовження звичаєво-правової системи, яка вирізнялась 

відсутністю внутрішньої єдності, посиленої партикуляризмом у праві в епоху 

феодалізму. Проте саме тоді започаткувались дві тенденції у розвитку права, важливі 

у загальноцивілізаційному контексті. Перша пов’язана із розширенням сфери 

суспільних відносин, які вимагали врегулювання правом і раніше врегульовувались 

іншими соціальними нормами, друга – з процесом поступового виокремлення 

юридичних норм із загальної системи нормативного регулювання. В нових правових 

системах виявляється той рівень розвитку, коли держава починає відігравати 

вирішальну роль у їх формуванні. Правова система отримує нову якість, новий спосіб 
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свого існування – систему законодавства і систему права, яка практично лише в 

зародковому стані була присутня в стародавньому і середньовічному суспільствах;  

по-третє, домінуючим началом, свого роду ядром правової системи України 

нового часу, з самого початку стає конституційне (державне, публічне) право. На 

його основі розвивались суспільні відносини, засновані на принципах індивідуалізму, 

розкріпачення особистості, законності;  

по-четверте, кожна правова система, включаючи правову систему України, має 

свій ,,генетичний код”, укорінений в традиціях відповідної соціонормативної моделі 

регуляції суспільних відносин.  

Особливі риси генезису визначаються:  

по-перше, тим, що цей процес здійснювався в рамках західної моделі 

соціонормативної регуляції суспільних відносин;  

по-друге, протікав еволюційно, без потрясінь, на відміну від процесів у сфері 

політики і держави. Свідченням цього є те, що українське право , з притаманними 

йому рисами гуманізму і демократизму складало ядро правових систем тих держав, у 

складі яких перебували українські землі; 

 по-третє, під безпосереднім впливом української правової системи 

формувались правові системи Великого князівства литовського, Речі Посполитої, 

Московської держави;  

по-четверте, генезис правової системи України характеризується 

неперервністю в часі, хоч на окремих історичних етапах розвитку українського 

суспільства, відбувався в умовах дискретного розвитку української державності. У 

цьому разі можна говорити про припинення дії окремих правових норм чи правових 

принципів. Але неправильно було б вести мову про зникнення правової свідомості 

народу, правового (юридичного) менталітету, правової культури, правових традицій і 

звичаїв що є важливим компонентом правової системи. 
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3.3. Набуття правовою системою інтегративних властивостей у процесі 

становлення та розвитку її конкретно-історичних форм 

 

 

У підрозділі 2.2 дисертації нами було встановлено, що системоутворюючим 

фактором, який детермінує упорядковану взаємодію усіх компонентів системи, 

справляє центральний організуючий вплив на всі етапи її формування і подальшої 

трансформації є досягнення системного ефекту, націленого на конкретний результат 

(форма реалізації системою кінцевої мети). У контексті аналізу національної правової 

системи мова йде про досягнення правового порядку, адекватного уявленням 

конкретного народу про належне.  

У цьому разі, вбачається доцільним здійснювати історико-теоретичний аналіз 

набуття правовою системою інтегративних властивостей в процесі становлення і 

розвитку у функціональному зв’язку із суспільною потребою людей жити в умовах 

правового порядку. Одним із найбільш значимих критеріїв останнього є баланс 

інтересів особистості, суспільства, держави, який забезпечується засобами правового 

впливу і правового регулювання.  

В теорії зв’язок правового впливу і правового регулювання складає предмет 

реалізації права з тією лише різницею, що соціальне призначення правового впливу 

полягає в забезпеченні загальносуспільних цінностей та невід’ємних природних прав 

людини і кореспондується із загальносоціальною дією права як ядра правової 

системи. Соціальне призначення правового регулювання полягає в регулюванні 

суспільних відносин з метою втілення в життя передусім нормативно закріплених 

публічною владою (або державою) цінностей і кореспондується із спеціальною дією 

права, яка здійснюється з допомогою особливої системи правових засобів, які 

упорядковують вплив права на суспільні відносини.  

Правовий вплив на поведінку людей здійснюється у формі соціальної функції 

права, яка виявляє себе у ціннісно-орієнтаційній його дії. Правове регулювання – у 

формі цілеспрямованого управлінського спеціально-юридичного впливу, пов’язаного 
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із встановленням конкретних прав і обов’язків з прямими приписами дозволу, 

заборон, зобов’язань. 

З огляду на змістовні і функціональні характеристики правового впливу і 

правового регулювання [ 68, с.52; 321, c.26, 56; 322, с.413 ] є всі підстави 

стверджувати що функціонування соціального рівня правової системи 

співвідноситься з поняттям правового впливу, а організаційного – з поняттям 

правового регулювання. 

Що стосується нашого дослідження, ми повинні не просто враховувати факт 

такого співвідношення, а провести селекцію тих елементів правового впливу і 

правового регулювання, які в якості компонентів правової системи активно 

впливають на досягнення нею рівня динамічного функціонування й трансформації в 

процесі генезису, що є ні чим іншим як виявом адаптаційних властивостей системи, 

заснованих на принципах інформаційної і комунікативної взаємодії із зовнішнім 

середовищем. А кооперативна взаємодія цих елементів в процесі генезису правової 

системи яскраво демонструє її вихід на рівень дії ефекту емерджентності – появи 

нових інтегративних властивостей, не притаманних жодному із ,,членів” кооперації. 

Аналіз функцій правового впливу і правового регулювання [ 66, с.9 10; 

 85,с.313 ] дає підстави для твердження, що ефективність їхньої взаємодії 

забезпечується внутрішнім кооперативним зв’язком трьох найбільш важливих (у 

субстанційному відношенні) структурних компонентів правової системи: права, 

правових відносин і правової свідомості.  

В теорії правових систем і право (формалізовані правила, моделі поведінки), і 

правові відносини (реальна правова діяльність і реальна юридична практика), і 

правова свідомість (ідеальне, духовне) розглядаються тими компонентами правової 

системи ,,з допомогою яких здійснюється цілеспрямований вплив на поведінку 

людей, їх колективів та організацій і юридичне забезпечення (обслуговування) 

різноманітних сфер суспільного життя” [ 217, с. 49 ]. В літературі зазначається, що 

якими б різними не були за змістом ці компоненти, вони завжди присутні в правовій 

системі різних країн, їх взаємодія забезпечує ефективність правового впливу і 

правового регулювання як функції правової системи [ 323, с.78 ]. Наголошується, що 
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вони є найбільш важливими компонентами, оскільки у органічній взаємодії 

забезпечують регулятивно-статичну та регулятивно-динамічну функцій правової 

системи, оскільки остання ,,забезпечує регулювання шляхом не тільки встановлення 

обов’язків, заборон і дозволів, а й вироблення позитивних стимулів для суспільно –

 корисної діяльності, створює передумови для розвитку правової активності”, а її 

регулятивна функція ,, спрямована на два відносно самостійні, але взаємопов’язані 

явища – на індивідуальні права і свободи та на публічні інтереси суспільства” 

[ 68, c.57 ].  

Органічна взаємодія права, правових відносин і правової свідомості 

кваліфікується науковцями як суть змістовного вираження структурно-

функціонального зв’язку інституційної, нормативної, ідеологічної, функційної і 

комунікативної підсистем правової системи. Стрижнем інституційної підсистеми 

виступає людина, суб’єкт права, носій суб’єктивних прав і обов’язків; нормативної –

 правові норми і принципи, що регулюють відносини між суб’єктами права, 

об’єктивовані і систематизовані у нормативно-правових актах; ідеологічної –

 правосвідомість; функціональної – правовідносини; комунікативної – інтегративні 

зв’язки всіх підсистем правової системи, які у цілому визначають ефективність 

правового регулювання, законність і правопорядок [ 68, c.67 ].  

Право виступає ядром і нормативною основою правової системи, модель якої, 

як справедливо зауважує А. Черненко, є розгорнутим і конкретизованим вираження 

поняття права [ 102, c.18 ]. Фактично про це ж саме пише й Н. Оніщенко: ,,На основі 

аналізу характеру права в певному суспільстві можна робити висновок про сутність 

усієї правової системи цього суспільства, правової політики і правової ідеології 

держави” [ 68, c.19 ]. Все, що разом із правом (згідно із справедливим зауваженням 

С. Алексєєва) інтегрується в правовій системі розглядається в якості прояву права, 

тобто у вигляді таких соціально-правових структур і механізмів, які функціонують за 

законами цілісності, регулятивної системи, супроводжують право, розкривають його 

сутність як соціально-нормативного регулятора суспільних відносин [ 49 ]. У цьому 

разі, в залежності від того чи іншого розуміння сутності права, основні теоретико-
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методологічні зусилля можуть бути спрямовані на ствердження тієї чи іншої моделі 

правової системи як конкретно-історичної правової цілісності.  

Правові відносини – це відносини між людьми і їх організаціями, урегульовані 

нормами права які виражають і узгоджують (а тим самим і упорядковують) численні і 

різноманітні інтереси членів суспільства, які є носіями суб’єктивних прав і обов’язків. 

Істотно, що правові відносини є ключовим елементом правового регулювання, 

оскільки в його координатах реалізація правових норм здійснюється через 

правовідносини [ 321, с.56].  

 Правосвідомість (на емпіричному, теоретичному і професійному рівнях) 

включає усвідомлення необхідності права, розуміння основних його вимог; погляди 

на його розвиток і оцінку дій громадян та організацій як правомірних так і 

неправомірних залежно від вимог права; систему уявлень, переконань, що 

розкривають ставлення до чинного права, правових знань людей, їх мислення, а 

також їх відношення до правових явищ, поглядів, уявлень і переконань відносно 

характеру, сутності, принципів права і законності; оцінку діючих норм тощо 

[ 68, c.68 ]. Істотно, що правосвідомість є ключовим елементом правового впливу.  

Отже, і право, і правові відносини, і правова свідомість у кооперативній 

взаємодії забезпечують регулятивно-статичну та регулятивно-динамічну функції 

правової системи.  

Таким чином, аналіз механізму набуття правовою системою інтегративних 

властивостей ( виходу на рівень дії ефекту емерджентності) в процесі генезису 

кореспондується з проблемою кооперації права, правових відносин і правової 

свідомості. У цьому контексті заслуговує на увагу гіпотеза про дію закону кількісних 

мір зростання емерджентності в процесі еволюції інформаційних систем, яка 

розробляється окремими науковцями в рамках системної теорії інформації [ 324 ]. 

Аналіз існуючих думок щодо особливостей дії цього закону дає уявлення про те, що 

власне еволюція систем обумовлює еволюцію механізмів забезпечення їх живучості в 

рамках соціального управління, яке зорієнтовано на баланс самоорганізації (не має 

постійного центру управління) і організації (з постійним центром управління з 
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тенденцією до авторитаризму). Істотно, що поява нових емерджентних властивостей 

прямо співвідноситься із організуючим впливом управління.  

Не менш важливим в аналізі механізму є урахування, по-перше, 

загальновизнаного сучасною соціальною філософією положення, що різні соціальні 

інститути, феномени виникають і функціонують не просто в суспільстві, а в 

конкретному соціокультурному середовищі яке формується під впливом природно-

географічних, соціально-економічних, історико-політичних чинників і, по-друге, 

положення про становлення, виникнення і розвиток національної правової системи 

поза розвитком національної держави.  

Як уже наголошувалося проблема генезису правової системи України у 

вітчизняній юридичній літературі традиційно розглядається у генетичному зв’язку із 

існуванням української державності (тут державність традиційно вживається як 

синонім держави). Істотно, що ця теоретична позиція сформована перш за все на 

осмисленні феномену взаємозв’язку держави і правової системи стосовно сучасних 

реалій правового розвитку багатьох країн світу. Водночас, те що ми спостерігаємо 

сьогодні, не може використовуватись як достовірний факт заперечення можливості 

виникнення, становлення і розвитку національної правової системи поза 

становленням, виникненням і розвитком національної держави. Як уже зазначалося, з 

посиланням на О. Жидкова, історії відомі численні приклади порівняно автономного 

розвитку права в умовах політичних катаклізмів і державної нестабільності. Вона 

демонструє феномен своєрідної просторової і формаційно-часової 

екстериторіальності чи, навпаки, обмеженої територіально-племінної дії тієї чи іншої 

правової системи (певною мірою це положення знайшло підтвердження у 

підрозділі 3.2 дисертації). 

У цьому разі, поняття ,,держава” не спроможне повноцінно виконувати роль 

інструмента пізнання витоків, зародження і розвитку правової системи як на ранніх 

етапах розвитку суспільства, так і в умовах виникнення національних правових 

систем аж до історичних меж виникнення інституту держави сучасного типу. Отже, 

як уже зазначалося, актуалізується застосування поняття ,,державність” у науковому 

пізнанні зазначеної проблеми [ 325 ]. Поняття ,,державність”, за влучним 
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висловлюванням О. Венгерова, фіксує одночасно і певний стан суспільства, і власне 

державу, взяті в еволюції і підкреслює, що на різних етапах історії державність 

виступає у різних формах держав того чи іншого етносу, народу, в різних типових 

характеристиках, з різною формою правління, з  різними  функціями,  тим не  менше, 

,,все це державність, тобто держава, яка перебуває у розвитку” [ 326, с.19 ].  

На нашу думку, запропоноване О. Венгеровим розуміння державності, 

особливо у частині щодо часу її остаточного формування як політико-правового 

інституту сучасного типу, заслуговує на увагу, оскільки жорстко не детермінує 

розвиток національної правової системи з обов’язковою наявністю сформованої 

національної держави, а дає простір для аналізу проблеми її виникнення, становлення 

і розвитку поза державою, в умовах державної нестабільності, або дискретного 

розвитку національної державності тощо. 

Таким чином, розробка конструкту запропонованої історико-теоретичної 

моделі набуття правовою системою інтегративних властивостей (ознаки 

емерджентності) в процесі виникнення, становлення  і розвитку лежить у площині 

аналізу генезису правової системи у зв’язку із генезисом суспільства, права, 

державності.  

В основі моделі лежить системно-інформаційне поняття права, яке однаковою 

мірою може застосовуватися в аналізі правових процесів як в суспільствах, 

організованих в державу, так і тих, що перебувають на стадії цієї організації 

(дефініція цього поняття наведена нами в підрозділі 2.1 дисертації). Для логіки 

викладення матеріалу у даному підрозділі, нагадаємо, що у системно-

інформаційному розумінні право це – об’єктивно обумовлена, раціонально 

обґрунтована через зріз всезагального інтересу система вивірених суспільною 

практикою норм або правил поведінки реалізація яких пов’язана із публічною владою 

як функцією суспільства, яка на певному етапі його розвитку матеріалізується 

(інституціалізується) в державі як політико-правовому інституті. 

Наведена дефініція змістовно виражає, по-перше, функціональну взаємодію 

права і публічної влади в основі якої лежить принцип інформаційного зв’язку, який 

дає можливість моделювати цю взаємодію як процес нескінченних трансформацій, 
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підпорядкований закону збереження інформації; по-друге, двоякий смисл права (ядра 

правової системи) як порядку відношення і як владно-зобов’язувального інституту.  

Смисл права як порядку відношення – це його конкретно - соціальна 

характеристика, яка вказує на здатність права відтворювати основні природно -

 правові і соціальні цінності. Він занурений у глибинних пластах суспільного життя, 

співвідноситься із дією об’єктивних соціальних закономірностей, умовами 

життєдіяльності людей та являє собою соціально виправдану нормативну 

свободу поведінки людей.  

Смисл права як владно-зобов’язувального інституту – це його конкретно-

політична характеристика, яка вказує на здатність права відтворювати динаміку 

конкретно - історичних, політичних та соціально - економічних умов і обставин 

життєдіяльності суспільства. Він генетично укорінений у процесі інституціалізації і 

централізації публічної влади, який теж має об’єктивний характер, але заснований, 

відповідно, на мінімальній організації суспільних відносин через нормативні 

механізми прав і обов’язків та на політичній доцільності, що виражається у владних 

приписах, які мають формально - визначений характер.  

Отже, перевага системно-інформаційного розуміння права над традиційно 

існуючими (відомими нам) його визначеннями полягає в тому, що на його основі 

можливе моделювання генезису правової системи і формування її інтегративних 

властивостей цілісності у зв’язку з генезисом суспільства, права і публічної влади. Як 

справедливо пише В. Нерсесянц, право досить рано з’явилось у суспільстві і поряд з 

іншими способами регуляції виокремилось із синкретичної системи норм, яка 

можливо вже існувала в епоху палеоліту. Це дає підставу оцінювати правову 

поведінку як ,, архетип людської поведінки, який виявляється там, де виникає потреба 

хоча б у мінімальній організації суспільних відносин через нормативні механізми 

прав і обов’язків, обмінних і розподільчих стандартів, заохочень і покарань, стимулів 

і заборон. Можливість уведення цих механізмів в дію за посередництвом примусу і 

сили є вторинною ознакою права, тому, що, по-перше, вона виявляється не 

безумовно, а винятково у випадках порушення норми і, по-друге, авторитет, що 
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здійснює примус, до цього вже має бути правовим, тобто володіти загальновизнаним 

виключним правом (привілеєм) застосовувати санкції” [ 84, c.100 ].  

Ми підтримуємо гіпотезу про існування архаїчних форм права. З урахуванням 

висновків сучасної науки про генезис людства, нами встановлено на рівні 

монографічного дослідження, що соціально-організаційна модель життєдіяльності 

потестарних суспільств демонструє функціональний зв'язок права і влади на основі 

принципу меритократії, що в ідеалі втілював систему цінностей первісного 

суспільства, найвищими в ієрархії яких були престиж, авторитет і визнання 

[118, c.18 – 20]. Упорядкування суспільних відносин в історично-первісних формах 

здійснювалось безпосередньо суспільної владою, яка володіла монополією на 

фізичний примус щодо членів суспільства лише у випадку необхідності, але ще не 

мала для його реалізації спеціальних органів. Владні рішення, які виходили від 

суспільної влади, здійснювались або усім суспільством, або уповноваженими 

представниками, які володіли загальновизнаним правом (привілеєм) застосовувати 

санкції. 

Вироблені в ході соціальної діяльності типізовані соціально значущі зразки 

поведінки інституційно закріплювались (об’єктивувались) і, пройшовши соціальну 

легітимацію, перетворювались в соціально визнані індивідами правила поведінки 

(звичаї), яким слідували усі члени суспільства. Правовий світ об’єктивувався з 

допомогою мови і заснованого на ній когнітивного апарату та одночасно соціально 

визнавався як правова реальність, яка наділяла конкретних суб’єктів правами і 

обов’язками згідно із ролевими функціями, які розподілялися за статево-віковим 

принципом [ 118, c. 99 – 110 ]. 

Древнє, архаїчне право (протоправо) ще не мало текстуально - правової форми і 

розвиненої системи джерел, але вже мало загальнообов’язковий характер і було 

беззастережним для виконання усіма членами потестарного суспільства. Воно по -

 різному кваліфікується в науковій літературі – народне, примітивне, племінне право 

тощо. Народним його називають тому, що його джерелом була духовна творчість 

народу; примітивним – через відсутність правових понять, техніки врегулювання 
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суперечок, розмежування цивільних і кримінальних справ; племінним – оскільки 

кожне плем’я керувалося власними цінностями, а відтак і нормами співжиття. 

Усе життя ранньопервісного суспільства було унормованим, а не хаотичним, 

завдячуючи існуючій системі заборон, які вже тоді виступали важливим засобом 

забезпечення організованості суспільних відносин, попередження небажаної, 

суспільно небезпечної поведінки. Заборонами регламентувалась (встановлювалась) 

певна міра поведінки індивідів, покладався обов’язок утримуватися від певних дій, 

що могли суперечити встановленим нормам, формалізованим вираженням яких була 

система табу. Як уже наголошувалось, саме табу відіграли своєрідну роль предтечі 

юридичних норм і стали тією готовою соціальною формою, завдяки якій певні, чітко 

окреслені, правила були піднесені в закон [ 118, с.106 – 108]. 

Система табу відображала реально діючі норми поведінки і була  формальним 

її закріпленням в умовах правового спілкування, яке з часу первісності, на думку 

В. Графського, може слугувати прикладом ,, справедливих індивідуальних і групових 

взаємовідносин, забезпечених певними гарантіями – згодою щодо способів і 

процедур урегулювання спірних питань, повагою до існуючих традицій і звичаїв…” 

[ 309, c. ХІІ ]. Останні були вищим взірцем належного і нормативною основою 

фактичних відносин.   

Все вище зазначене свідчить, що процес правового впливу на індивідуальну 

поведінку людей і суспільні відносини (який у зародковому стані реалізовувався у 

формі загальносоціальної дії права і утримував у собі елементи правового 

регулювання ) започатковується з моменту усвідомлення необхідності і можливості 

регулювання окремих життєвих ситуацій за допомогою права.  

З одного боку, вплив права на свідомість і поведінку людей на рівні 

загальносоціальної дії здійснювався на основі самого факту існування правових 

вимог відповідно до належного (тут право функціонує у взаємодії з іншими 

нормативно-регулятивними системами релігією, мораллю, етикою, етикетом тощо, 

його історичний генезис був відносно самостійний [ 84, c.101 ]) і виступає як засіб 

забезпечення соціального компромісу, а з іншого – вплив права здійснювався через 

регламентацію, організований, цілеспрямований управлінський вплив на підтримку 
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рівноваги у випадку порушення норми належного. У такий спосіб формувався 

механізм функціонування унормованого замиреного середовища [118, c. 104 – 106], 

що демонструє дію самоорганізаційного і організаційного начал в системі 

соціального управління. 

Так, наприклад, за умов порушення вимог табу (виникнення ситуації 

порушення вимог усталеної норми, яка має життєво важливе значення для усієї 

спільноти) запускався механізм соціального примусу, завдання якого полягало у 

відновленні порушеної норми. Безумовно, що функції по відновленню порушеної 

норми покладалися на носіїв влади. Потреба повернутися до норми і заходи, які 

супроводжують цей процес, як правило, сприяли удосконаленню механізму 

соціального регулювання, основне завдання якого полягає в забезпеченні 

упорядкованості і стабільності суспільних відносин, шляхом підпорядкування їх 

традиційним правилам історично конкретного суспільства. Таку роль виконувала 

 формалізована норма права. 

Упорядкованість і стабільність суспільних відносин об’єктивно вимагає 

забезпечення узгодженої, максимально ефективної взаємодії людей по забезпеченню 

потреб і реалізації інтересів, що складає найважливіший комплекс суспільних 

відносин, пов'язаний із забезпеченням всезагального інтересу. З часів потестарності 

найважливіші комплекси суспільних відносин традиційно утілюються у правовій 

формі, набуваючи, у такий спосіб, правової якості, тісно пов’язаної із нормативно -

 регулятивним смислом права. ,, Нормативно -регулятивний смисл права як 

об’єктивно зумовленої і необхідної форми суспільних відносин, – пише 

В. Нерсесянц, – полягає в рівній і загально значимій для всіх учасників відповідного 

соціального єднання вимог опосередковувати свої відносини саме в цій формі, що 

надає даним відносинам характер формально визначених, правових відносин… Уся 

формальність права…знаходить своє концентроване вираження у принципі рівності 

як специфіки і відмітної властивості права” [ 328, c.47 – 48 ]. І далі науковець 

наголошує, що принцип рівності при всій історичній мінливості його змісту – від 

жереба, принципу таліону, ордалій як засобу вираження всезагальної божественної 
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справедливості до формальної рівності усіх – означає всеохоплюючу міру 

[ 328, c.48 ]. 

Наведене свідчить, що в рамках механізму правового впливу право, будучи 

функціонально пов’язаним із владним авторитетом виконує двояку роль: а) засобу 

правового регулювання; б) соціального компромісу. У цілому ж, пануюча в 

потестарному суспільстві система імперативів поведінки комплексно поєднувала як 

інтегративний (характерний для правового впливу) так і інструментальний 

(характерний для правового регулювання) аспекти регулюючого впливу права на 

суспільні відносини в рамках психофізіологічного механізму заборон, який 

реалізовувався у культурній формі табу. 

Існування психофізіологічного механізму заборон, який реалізовувався в табу 

як формалізованому вираженні існуючих у тогочасному суспільстві норм, дає 

підстави говорити про існування в первісному суспільстві нормативно-організаційно 

впливу на суспільні відносини з метою їх урегулювання і охорони відповідно до 

суспільних потреб. Це має свідчити на користь зародження тенденції до юридизації 

як способу забезпечення життєдіяльності суспільства правовими методами 

відповідно до пануючих у суспільстві цінностей. 

Універсальною формою відображення пануючих у первісному суспільстві 

цінностей була ідеологія потестарності, в якій чітко простежуються зародки 

онтологічної і формальної мотивації категорії права, і яка відігравала важливу роль у 

процесах усвідомлення права, як однієї з важливих властивостей правової свідомості 

[118, c.123 -145]. 

 В рамках ідеології потестарності закладались підвалини у правову традицію, 

засновану на відношеннях, які комплексно були включені до ще стихійної соціально -

юридичної сфери суспільного буття. На основі цих відношень, які Н. Рулан виразив у 

формулах ,,людина–людина”, ,,людина–річ”, ,,людина–Бог”, вибудовувалась 

соціальна ієрархія, регламентувались способи використання землі, визначались 

повноваження влади, здійснювалась її легітимація тощо [ 132, c.60 – 62 ]. Змістовно 

сформульована Н.Руланом система відношень знаходила вираження у нормах 

звичаєвого права і виражала його моральнісний аспект. Суть останнього полягає в 
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мотивації правових норм етичною нормою з основоположним принципом 

рівноцінності – конкретно, принципом еквівалентності, вираженим у формі вимоги 

справедливості і законності [ 329, c.25 ].  

Варто наголосити, що ми не поділяємо думки, що звичаєве право слід 

кваліфікувати як санкціоновані державою мононорми чи звичаї [ 118, c.86 – 94 ]. На 

наш погляд, під звичаєвим правом слід розуміти самостійний історичний тип права 

поряд з такими виділеними в літературі типами права як ,,варварське”, станове, 

формальне (позитивне, спеціальне юридичне), соціальне право і т.п. Синонімами 

терміну ,,звичаєве право” можуть служити вживані в юридичній антропології, 

юридичній етнології терміни ,,архаїчне право” чи ,,традиційне право”. 

Отже, гіпотетично найважливіші комплекси суспільних відносин набули 

правової якості ще в рамках потестарних суспільств. Водночас, в умовах 

саморегуляції, заснованої на традиції самоуправління вони не підлягали будь – яким 

зовнішнім впливам з боку влади, оскільки усі дотримувались норм добровільно, 

свідомо і без владного примусу, визнаючи пануючі у суспільстві цінності та 

підкоряючись владі традицій яка існувала у формі звичаїв, ритуалів,  етикету і 

 знаходила цілісне  вираження в ідеології потестарності ( соціальний компонент 

правового впливу).  

Проте у випадку порушення будь-якої соціальної норми та необхідності 

повернення до норми, з метою відновлення втраченої у цьому випадку правової 

якості суспільних відносин (тобто втраченої рівноваги), включався механізм 

зовнішнього регулятивно-примусового впливу, функціонально пов'язаного із 

владним авторитетом, який володіє визнаним правом (привілеєм) здійснювати 

примус і застосовувати санкції. Як наслідок, з’являється юридичний компонент у 

регулюванні відносин, який кореспондується із поняттям правового регулювання. 

Захист порушеної норми та її відновлення здійснювався через поступові стадії 

публічного правосуддя відповідно до існуючих звичаїв і традицій, при цьому часто 

створювалась нова, але вже юридична норма, оскільки власне вона, відновлюючи (а 

відтак і встановлюючи) міру дозволеного в праві, набувала всезагального значення, 

але вже за посередництвом влади.  
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Зазвичай, судова практика перетворюючи рішення з конкретних справ на 

юридичну норму, тим самим надавала індивідуальним приписам значення 

самостійного джерела права, рівноцінного правовому звичаю. Норми, встановлені 

судовою практикою, з часом трансформувались у законодавчі акти [ 118, с.389 ]. 

,,Конструктивний смисл юридичної норми, пише – Ф.Закомлістов, – полягає у 

здатності привести хаотичний стан в суспільстві до норми” [ 330, с.388 ]. У цьому 

разі, юридична норма виступала вже в якості ,,публічної настанови, якої необхідно 

дотримуватися, щоб перебувати в рамках правової якості суспільних відносин” 

[ 330, с.388 ]. Інакше кажучи, перебувати в стані ,,рівноваги” між суб’єктами 

суспільних відносин, який існує за умови, коли поведінка і воля одного індивіда 

утримується в рамках норми, тобто в рамках своєрідного стану рівноваги з іншим 

індивідом, його волею. Така рівновага і є фактичним забезпеченням права, 

набуваючи форми санкції. ,,Що стосується правосуддя і мір примусу – це …спосіб 

забезпечення, охорона права, його гарантія, яка як гарантія і охорона, завжди має 

бути чимось зовнішнім у відношенні до того, що охороняється і гарантується” 

[ 331, с.39 ].  

У цьому контексті, не безпідставним видається твердження В. Нерсесянца, що 

,,…правовий розвиток людства…починався із стихійного юридичного реалізму”, а 

,,…ранні звичаєво–правові системи складались об’єктивно, шляхом ще повністю не 

усвідомленого, повільно рухливого процесу закріплення певних форм поведінки і 

адаптації їх до природного і культурного середовища” [ 84, с.101 ]. 

Отже, судячи з усього, право достатньо рано з’явилось у людському 

суспільстві. А найважливіші комплекси суспільних відносин набували правової 

регламентації вже в рамках архаїчних правових систем, які були історично першими 

в загальному еволюційному процесі правового розвитку людства. Становлення цього 

типу правових систем здійснювалося у контексті соціо-право-політогенезису шляхом 

ще повністю не усвідомлюваного, тихоплинного тривалого процесу закріплення 

певних форм поведінки і адаптації їх до природного і культурного середовища. 

Вихідним постулатом у розумінні цього процесу може слугувати теза: з генезисом 

суспільства започатковується генезис права, а отже і всі правові явища, які є 
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похідними від права і існують у вигляді таких соціально-правових структур і 

механізмів, які функціонують за законами цілісності, регулятивної системи, 

супроводжують право, розкривають його сутність як соціально-нормативного 

регулятора суспільних відносин 

Вплив права на свідомість і поведінку людей здійснювався на основі самого 

факту існування правових вимог через ідеологію потестарності. В рамках ідеології 

потестарності закладались підвалини у правову традицію, засновану на відношеннях, 

які комплексно були включені до соціально - юридичної сфери суспільного буття і 

знаходили вираження у звичаях [ 118, c. 123 – 145 ].  

Нормативно-регулятивна система потестарності зазнала фундаментальних змін 

у зв’язку із глобальними зрушеннями в розвитку людства, спричиненими 

,,неолітичною революцією”. Гіпотетично ці зміни спричинили до першого великого 

емерджентного стрибка в генезисі правової системи. Її еволюція і надалі розгорталась 

навколо сакрально-ціннісних нормативних комплексів, але вже з ухилом до 

посилення організаційного впливу в механізмі соціального управління.  

Це відбувалось наступним чином. Під впливом глобальних зрушень у 

соціальному управлінні зазнавала трансформації і архаїчна правова система, яка 

об’єктивно мала адаптуватися до змін зовнішнього середовища, спричинених низкою 

факторів економічного, соціального і політичного характеру. 

Як уже зазначалося (підрозділ 2.2 дисертації), трансформація правової системи 

супроводжується руйнуванням старої і формуванням нової правової системи. Цей 

процес здійснюється двома шляхами: еволюційним згідно з яким в процесі 

трансформації переважають об’єктивні (природні) правові процеси і революційним 

коли в процесі трансформації домінують штучні (переважно політичні ) процеси.  

Безумовно, трансформація архаїчних систем здійснювалась об’єктивним 

природним шляхом. У цьому зв’язку полемічно сприймається думка С. Алексєєва, 

що норми ,,доправової культури” виявились важливим ,,нормативно-регулятивним 

засновком права”, тим будівельним матеріалом, який ,, в умовах розпаду 

первіснообщинного ладу виконав функцію одного із висхідних елементів 

формування правових систем” [ 118, c.111 ]. На наш погляд, правильніше було б 
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говорити про зародження в умовах ,,доправової культури” нової історичної форми 

правової системи – звичаєво-правової, але такої, що перебувала в одному 

еволюційному ряду із архаїчною правовою системою, котра, зазнаючи 

трансформації, набувала нових ознак і властивостей, пов’язаних із формуванням уже 

власне правових механізмів (займу, оренди, найму та інших зобов’язальних 

відношень). 

Істотно, що згідно із результатами досліджень Х.  Думанова і О. Першица, саме 

в епоху ,, доправової культури” закладався міцний фундамент у формування системи 

правового регулювання [ 332, c.100 ]. Науковці виокремлюють три стадії цього 

процесу. Перша стадія – це стадія зародження і власне виникнення правового 

регулятора на етапі відтворювальної економіки; друга – оформлення правового 

регулятора в систему правил і норм; третя – письмова кодифікація права [ 332, c.87 ]. 

Перша стадія зародження і виникнення правового регулятора співпадає з 

умовами формування нових природно-ландшафтних зон і етнокультурної карти, яка 

все більше збігалась із географічним районуванням. У цей час намітилась тенденція 

до автохтонного етногенетичного процесу. Складались передумови формування 

системи особливих норм - звичаїв, які мали тісний зв'язок з етнічною формою буття і 

знаходили своє вираження у появі в окремих народів, пов’язаних між собою 

етнічною спільністю, тільки їм притаманних інститутів (таліону в семітів, ордалій у 

германців і слов’ян), що зберігалися протягом століть [ 333, c. 53 ]. Так, відомий 

український науковець С. Дністрянський писав: ,, В родині, роді, племені і т.п. 

створюються спершу основані на етнічному ґрунті звичаї, які поступово повільно 

входять в тіло і кров даного союзу, коли виступ проти встановленої норми загально 

вважається за порушення цього союзу. Коли після того ця норма стає органічною 

потребою даного суспільства, тоді вона набирає сили, яка надає їй авторитетного 

характеру і з цієї хвилі існує право” [ 334, c.11 ]. 

У літературі наголошується, що на першій стадії виникнення правового 

регулятора у різних народів вже склалась система правових звичаїв – ,,правди”, які 

ретельно оберігалися іменитими людьми – суддями, жерцями і т.п. та передавались 

нащадкам в усній формі. Традиційно ,, правди ” були основним законом племені, 
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завдання якого полягало в охороні миру в надрах існуючої суспільної організації на 

засадах давніх та нових звичаїв і традицій. За їх посередництвом забезпечувалось 

правове регулювання різноманітних відносин у великому племені, чи в союзі племен 

з обов’язковою санкцією, гарантованою владою племінних народних зборів на всій 

території. Основним джерелом ,, правд ” було архаїчне право. Норми ,,правд”, за 

змістом відповідали вимогам здорового глузду (неінституційна форма 

правосвідомості, яка складає важливий компонент соціальної інформації), містили у 

собі життєву справедливість – правду, з вимогами якої погоджувались і яким 

добровільно корилися усі члени соціуму. [ 335 с.72 ]. 

У літературі висловлюється припущення, що вже на стадії виникнення 

правового регулятора право відображало типові для правової системи 

співвідношення матеріального і процесуального  аспектів. Існували спеціальні звичаї, 

норми, правила, які, на думку В. Нерсесянца: ,,… регламентували процес від моменту 

порушення норми права до її відновлення, тобто процесуальні норми, а з іншого –

 вони ще не виокремились у свідомості людей в специфічну категорію, відмінну від 

матеріального права, а тому і порушення формальностей перетворювалося у 

доведення по суті” [ 84, с.110, 112 ]. Так, М. Цвік теж пише, що виносячи своє 

рішення, суди вже в процесі формування держави виходили з нормативів, що 

склалися на основі повторюваних суспільних відносин. ,,На основі повторення 

поступово склалися як матеріальні так і процесуальні відносини – практика 

публічної діяльності судів, присутності обох сторін спору, допит свідків, дослідження 

речових та інших доказів, оголошення судового рішення і т.п. Після набуття ознак 

нормативності, а іноді й наступної деталізації ці відносини набували юридичного 

вираження у вигляді відповідних процесуальних правовідносин” [ 23, с.71 – 72 ]. 

Вчений далі продовжує, що перетворення фактичних відносин на правові – це процес 

безперервний, який триває і досі. В умовах сьогодення про це свідчить наявність 

практики подолання судами прогалин у праві шляхом застосування аналогії закону і 

аналогії права. У цьому разі мова йде про офіційне визнання правовими, тобто 

такими, що захищаються державою, суспільних відносин, які склалися фактично. 
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При цьому об’єктом офіційного визнання виступають усі суспільні відносини, 

багаторазове повторення яких потребує правового закріплення [ 23, с.72 ]. 

Згідно з висновками Ж. Карбоньє, право вирізняється із системи інших 

соціальних норм тим, що має чітку процесуальну форму [ 91 с.169 – 170 ]. Безумовно, 

впродовж тривалого часу доля правової процесуальної форми була тісно пов’язана з 

практикою релігійного ритуалу, з чародійством і магією, використанням 

надприродних сил в якості агентів у справі покарання, чи арбітрів у суперечці. Це, у 

деякій мірі, ускладнює спеціальний юридичний аналіз відношень, хоч і не заважає 

вбачати те, що за умови виникнення інцидентів і суперечок, люди знали до кого 

належить звертатися за їх розв’язанням і у якій формі. Свідченням цього є те, що вже 

виразно визначились контури ,,правосудної” діяльності, яку поряд із традиційними 

інституціями (родові збори, старійшини) здійснювали спеціально призначені судді 

[ 333, с.53 ]. У ході розгляду і врегулювання окремих суперечок, формулювалися 

судові рішення, які узгоджувалися не тільки з вимогою старих звичаїв, а й 

враховували вимоги нових норм поведінки, що виникали у відповідь на ускладнення 

суспільних відносин, зумовлювалися суспільними потребами та створювалися за 

посередництвом влади.  

Істотним є те, що згідно із висновками американських економістів - істориків 

Д.Норта і Р.Томаса, головним змістом неолітичної революції стало формування 

інституту прав власності які закріпили виключне право індивіда, сім’ї, роду чи 

племені на землю. Формування цього інституту стало наслідком не функціонування 

ранніх держав (як це традиційно розглядалося марксистською історіографією), що 

утворювались, а об’єктивного процесу подолання кризи відношень колективної 

власності у потестарному суспільстві [ 264 ].  

У зв’язку із вище зазначеним, методологічно важливим є визнання наукою 

багатоваріантності розвитку людства і того факту, що держава не розглядається як 

єдино універсальна форма політичної організації суспільства на етапі переходу до 

цивілізації, розпочинаючи з епохи неолітичної революції. Навпаки, звичаєве право 

виступало активним фактором політогенезису і утворення держави [ 84, c.102 ; 338 ]. 

Зворотний бік цього твердження має не менш вагоме теоретичне значення, оскільки 
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первісність уже асоціюється не з відсутністю держави, а з локальністю політичної і 

соціальної організації. 

Завдання протодержавних утворень, що формувалися у цей період, полягало 

винятково у знаходженні адекватних форм закріплення та інтерпретації приватної 

власності. У цьому разі, істотним є зауваження Г.Бермана, що правові інститути і 

процеси, правові норми і правові рішення на ранніх етапах історії людства становили 

невід’ємну частку вселенської гармонії. А право сприймалось суспільною свідомістю 

перш за все як процес посередництва, спосіб  спілкування, а  не як  процес  створення 

норм і прийняття рішень [ 336, c. 87 ].  

Якщо право зароджувалось і сприймалось саме так, то є підстави стверджувати, 

що й зародження і становлення правових систем відбувалось поза державою. 

Точніше, умовою генезису правових систем стало не виникнення держави, а 

формування соціонормативного простору, зміст якого у відношенні до окремих 

суспільств тісно пов'язаний із етнічною формою буття.   

Ця схема розширює горизонт теоретичного аналізу правової системи, дозволяє 

глибше зрозуміти і переосмислити проблеми її природи та історичного часу 

виникнення. Заперечуючи цю схему, ми надзвичайно збіднюємо історію правових 

систем, яка за часовими параметрами повністю співпадає з історією права (в 

широкому його розумінні), яке історично і логічно передує державі та може 

розвиватися поза державою. 

У цьому разі, проблема походження правової системи України (як і будь-якої 

правової системи) може бути уточнена і розглядатися як проблема походження 

звичаєво-правової системи, яка виникає внаслідок трансформації архаїчної правової 

системи, що дозволяє глибше зрозуміти і переосмислити поняття правової системи як 

функціональної цілісності та формування емерджентних властивостей цілісності. 

Так, із зародженням інституту прав власності був закладений наріжний камінь 

у формування двох великих підсистем права: публічного і приватного. Повторимося, 

що саме приватне право стало головним носієм правового прогресу , набагато 

випередивши у цьому відношенні розвиток публічно-правових інститутів. У цьому 
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зв’язку справедливо зауважує Кр.Oсакве, що правові системи більшою мірою схожі 

одна на одну у частині відношень приватного права, ніж публічного [ 312, c.14 ]. 

Ще одна обставина і, на наш погляд, найважливіша, яка має свідчити про дію 

закону зростання міри емерджентності в процесі еволюції правових систем. З 

виникненням інституту прав власності відбулось відособлення апарату соціального 

контролю, а в суспільній свідомості поступово формувалося відношення ,,суб’єкт –

 об’єкт” власності, тобто виникали умови коли суб’єкт права починає протиставляти 

себе об’єкту права, відтак відбувається розділення об’єкта і суб’єкта регуляції, як 

необхідна умова правової діяльності. Принагідно зауважимо, що в умовах 

потестарності, тобто до епохи неолітичної революції, об’єктивних умов для 

протиставлення суб’єкта і об’єкта права не існувало оскільки не існувало відносин, 

які можна було б позначити поняттям власності у її сучасному політекономічному, чи 

юридичному розумінні і не могло існувати із-за існування колективної форми 

господарювання привласнювального типу [ 118, c.114 – 115]).  

Необхідно підкреслити, що у правовій теорії сутнісною ознакою правової 

діяльності є цілеспрямованість, що визначається правовою свідомістю –

 ,,визначальним фактором” правової діяльності [ 68, c.145 ]. Правова свідомість 

активно впливає на правові відносини. Істотним є те, що правові відносини тут 

виступають уже як реальні відносини (зв’язки) між людьми, які функціонально 

пов’язані із феноменом публічної влади, що інституціалізувалась. Повторимося: в 

юридичній літературі підкреслюється, що реалізація правових норм через правові 

відносини відбувається засобами правового регулювання [ 321, c.56 ], що має 

свідчити на користь започаткування процесу набуття системності правового 

регулювання в рамках правового впливу. 

Цей процес активізувався на другій стадії розвитку правового регулювання і 

супроводжувався виникненням органів централізованої публічної влади ( базової 

структури держави), які намагалися оволодіти інструментами правового регулювання 

перш за все такими як суд, покарання, санкції. В ході цього процесу правовий 

регулятор трансформувався в систему правил і норм, які змістовно відповідали 

інтересам посилення публічної влади. ,,Ранні держави, – пише В. Нерсесянц, – вели 
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неперервну війну за право, відгомін якої зберігся у відношеннях сучасних держав до 

правових систем. Із правової сфери витіснялись звичаєво-правові норми, які 

вважались застарілими і шкідливими, посилювався авторитет писаного юридичного 

акту, звужувалась юрисдикція племінних, общинних судів в інтересах судів 

державних і т.п.” [ 84, c.103 ]. Зазнавала трансформації і сфера суспільної свідомості. 

Ідеологія потестарності трансформувалась у правову ідеологію, поява якої засвідчила 

здатність людей мислити юридичними абстракціями. Відповідно зросла роль 

юридичної норми й ідеї в системі соціального регулювання [ 118, c.145 – 160 ]. 

Особливо ця тенденція посилилась в епоху,,варварських держав”, в рамках 

яких набули чинності норми так званих ,,варварських правд”. Останні виникали в 

результаті записування старих племінних звичаїв. Принагідно зауважимо, що 

,,Варварські правди” називались судебниками, оскільки були практичним 

керівництвом для суду (у тлумачному словнику В. Даля слово ,,правда” у 

юридичному смислі означало: ,,старе право суду, повноваження судити, карати, 

милувати, суд і розправа” [ 337 ]). На перший погляд, зовні вони мали вигляд як 

збірники записаних звичаїв, але в дійсності акумулювали незначну їх кількість, 

перероблену і доповнену нормами , які виражали політику влади.  

Інакше кажучи, записування норм звичаєвого права здійснювалося за 

розпорядженням варварських князів (королів, герцогів) з метою захистити за 

посередництвом права, перш за все, владний інтерес шляхом запровадження нових 

норм і жорстких санкцій, які б гарантували захист від посягань на публічну владу та її 

владну монополію. Основною метою було переробити звичай, поєднати його з 

новими нормами, які б відображали політичні настанови влади і тим самим 

здійснювати юридичну (судову) практику в точно визначеному владою напрямку. 

Необхідно наголосити, що шлях цей був тривалим і здійснювався через 

компроміс. Влада, з одного боку, видозмінювала звичай і вносила низку нових 

установлень, під виглядом захисту всезагального інтересу, але, з іншого боку, вона не 

була спроможною відразу скасувати звичай, гарантом захисту якого виступала сама 

община [ 118, c.371 ]. 
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Таким чином, для другої стадії розвитку правового регулювання характерно 

оформлення правового регулятора в систему правил і норм (формалізація 

нормативних процедур), що кореспондується з тенденцією до централізації публічної 

влади в рамках ранніх варварських держав. На цій стадії очевидно уже ствердився 

поряд із заборонами ще один із трьох способів правового регулювання – дозволи. 

Підстави для виникнення дозволів складались об’єктивно: по – перше, існувало 

розділення суб’єкта і об’єкта регулювання; по – друге, у зв’язку з формалізацією 

нормативних процедур складались умови за яких суб’єкти права так чи інакше мали 

реагувати на вимоги і дозволи влади. Це має свідчити на користь зародження 

юридичного процесу, як ,,нормативно-визначених форм упорядкування правової 

діяльності, спрямованих на оптимальне задоволення і гарантування інтересів 

суб’єктів права” [ 68, c.151 ]. 

Принагідно зауважимо, що в теорії права поняття дозволів досить поширене і 

пов’язане із суб’єктивним правом, яке розглядається як міра дозволеної поведінки. 

Позитивна реакція носіїв суб’єктивних прав на установлену норму складає 

правомірну поведінку. Ухиляння від установленої норми веде до правопорушення. 

Правопорушення як передбачений юридичною нормою права юридичний факт 

породжує правовідносини. Проте останні могли виникати і на основі 

міжособистісних договорів, перш за все, у сфері обміну результатами трудової 

діяльності. 

Таким чином, якщо узагальнити зміни яких зазнала звичаєво-правова система 

внаслідок суспільних процесів, обумовлених неолітичною революцією, та в епоху 

,,варварських держав” і ,,варварського права” не важко помітити, що ще залишались 

недиференційованими імперативи поведінки індивідів, які комплексно поєднували 

інструментальний і інтегративний аспекти регулюючого впливу на суспільні 

відносини. Проте систематизація правових звичаїв, яка знайшла своє вираження в 

племінних і варварських ,,правдах”, вже засвідчила про початок формування єдиного 

комплексу органічно взаємопов’язаних між собою правових явищ: права, правової 

свідомості, правових відносин. Останні за своєю природою відігравали важливу роль 

у цьому процесі. Через правові відносини, як влучно пише О. Венгеров, суспільна 
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природа людського співжиття зберігається, але вкривається правовою оболонкою 

прав, обов’язків, відповідальності та стає правовою природою життєдіяльності 

суспільства [ 187, c.464 – 468 ]. 

Третя стадія розвитку правового регулятора співпадає із розвитком феодальної 

державності і письмовою кодифікацією феодального права. В умовах феодалізму 

зазнавали трансформації звичаєво-правові системи, еволюціонуючи в напрямку 

формування сучасних інтегрованих національних правових систем. Останні набули 

остаточного оформлення уже в епоху Нового часу. Паралельно цьому процесу 

закладалися основи сучасних національних держав. 

На третій стадії розвитку правового регулятора остаточно ствердився ще один з 

трьох основних способів правового регулювання – зобов’язання, коли з’явилась 

потреба в законі, як пануючій формі права в умовах державно - організованого 

суспільства. На думку В. Тенненбаума, ця потреба первісно виникла виключно у 

зв’язку із об’єктивною необхідністю в охороні тих прав, забезпечення яких можливе 

було лише завдяки ,, репресивним ”заходам з боку публічної влади. А активізувався 

процес вже в умовах розвитку ринкових відносин, коли виникла необхідність в 

уніфікації права та ліквідації його партикуляризму [ 339, с.41 ]. На цій стадії набувало 

системного характеру запровадження у правову систему юридичних норм, а 

регламентація поведінки учасників суспільних відносин здійснювалася шляхом 

встановлення їх правового статусу. Для суб’єктів правових відносин (фізичних чи 

юридичних осіб) окреслювалося коло можливих прав і обов’язків. 

Принагідно зауважимо, що зобов’язання в теорії права – це нормативне 

закріплення юридичного обов’язку вчиняти певні дії в інтересах суб’єктів права. 

Такий вид юридичного обов’язку має активний характер, передбачає певну 

поведінку, є гарантією використання суб’єктивних прав і реалізується у формі 

виконання правових норм. 

 Можна стверджувати, що на третій стадії оформлення правового регулятора 

завершується фаза становлення і розпочинається фаза власне виникнення 

національної правової системи. У фазі виникнення остаточно завершується процес 

становлення, започатковується процес формування і розвитку. Мова йде про 
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трансформацію звичаєво-правової системи в інтегровану національну правову 

систему сучасного типу. 

На нашу думку, цей процес має свідчити про другий великий емерджентний 

стрибок в еволюції правової системи, що супроводжувався формуванням логіко-

юридичних раціональних конструкцій, котрі могли забезпечити співіснування 

індивідуальних і групових носіїв різних ціннісних комплексів в рамках єдиного 

соціокультурного простору. Правова система формується одночасно як вираження 

(носій) двоякої суперечливої суспільної функції – загальнокорисної інтеграції і 

соціального конфлікту між приватним і публічним інтересом, яка й виступає 

ієрархоутворюючим фактором автономізації організаційного і соціального рівнів 

правової системи. Повторимося, ці рівні в єдності виражають діалектичну 

суперечність сутнісного порядку між природно-правовим і державно-правовим 

началом у змісті правової системи, яка є внутрішньою детермінантою її розвитку.  

Якщо у фазі становлення (перша і друга стадія розвитку правового 

регулювання) домінувала тенденція до інституціоналізації права паралельно із 

інституціалізацією публічної влади. То у фазі власне виникнення правової системи 

набуває домінанти тенденція до юридичної централізації права паралельно із 

централізацією публічної (державної) влади.  

Процес юридичної централізації, як справедливо зауважує Л. Тіунова, 

супроводжувався з одного боку набуттям соціальними нормами єдиної правової 

форми у вигляді закону, формуванням цілісної системи законодавства, розвитком 

інших видів правових актів, санкціонуванням звичаїв, прецедентів, а з іншого 

збільшенням кількості норм, розширенням кола відносин, опосередкованих правовим 

регулюванням та кола суб’єктів права (для буржуазного суспільства – це формально 

усі громадяни), появою нових галузей, інститутів і т.п. Способом існування права і 

закону стають правові відносини [ 134,с.59, 72 ]. Останні не віддільні від юридичного 

змісту норм права, відтак не протиставляються публічній владі, яка залишається і 

надалі життєво важливою функцією суспільства [ 340, с.246 ]. 

Генезис конкретних правовідносин і абстрактних юридичних норм права 

логічно спричинює необхідність їх усвідомлення. Це природно, оскільки матеріальне 
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чи духовне набуває певних ціннісних рис у системі правових відносин лише тоді, 

коли суб’єкти усвідомлюють соціальну вагу і практично життєву значимість тих 

матеріальних і духовних потреб, які і є джерелом цих відносин. Виробляючи, 

керуючись правовою логікою, певну ціннісну орієнтацію, тобто виокремлюючи в 

системі явищ дійсності корисне, належне, суб’єкти правових відносин отримують 

можливість результативно діяти відповідно до свої потреб і інтересів, що й знаходить 

відображення у правовій свідомості.  

Об’єктивний, цілісний, тривалий процес переходу нормативності права від 

казуальності до абстрактності сприяв трансформації правової свідомості у напрямку 

до рівня абстрактно - нормативного мислення, що оцінюється в юридичній літературі 

як ,,один із найякісніших стрибків у його розвитку, важливим досягненням людської 

культури у цілому” [ 47,с.50 ].  

Мова йде про те, що правова свідомість вже на етапі своєї трансформації до 

рівня абстрактно - нормативного мислення найбільш виразно продемонструвала свої 

загальновизнані в літературі сутнісні характеристики: нормативність, регулятивність, 

імперативність, змістовно - предметну визначеність, цілеспрямованість, 

комунікативність, що матеріалізуються у системі правових відносин. 

На завершальному етапі розвитку суспільства нового часу і особливо у новітній 

час активізувалась і посилилась роль держави у юридичному упорядкуванні 

суспільного життя та у формуванні правових систем. Як наслідок: 

по-перше, домінуючою стає юридизація, як один із способів забезпечення 

життєдіяльності суспільства; 

по-друге, юридичне право набуває системного характеру. Підтвердженням 

цьому є те, що воно: а) формується і розвивається таким чином, щоб мати 

цілеспрямований, організований, потенційно результативний характер; 

б) здійснюється з допомогою цілісної системи засобів, які реально виражають саму 

матерію позитивного права як нормативного інституційного утворення. Істотним є те, 

що норми позитивного права на першому і другому етапі розвитку правового 

регулювання виконували регулятивну функцію як такі самі по собі. В умовах 

юридичної централізації цю функцію перебрала на себе асоціація норм права, що 
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утворюють складний регулюючий комплекс, котрий включає в себе ,,…і компоненти 

правосвідомості, і об’єктивоване положення практики” [ 85, с.263 ]. У цілому ці 

регулюючі нормативні комплекси виступають первинними одиницями системи 

права, а ,,…структура таких комплексів на мікрорівні відтворює структуру правової 

системи у цілому” [ 85, 263 ]. Інакше кажучи, система права складає лише один із 

структурних компонентів єдиного регулятивного комплексу, який називається 

правовою системою, перебуває у різних і складних відношеннях з іншими її 

компонентами і набуває ефективності лише у цій своїй якості; 

по-третє, правове регулювання з допомогою нормативного комплексу 

,,асоціації норм права” почало здійснюватися за посередництвом свого 

інструментарію, особливого, властивого тільки праву механізму, який покликаний 

юридично гарантувати досягнення намічених законодавцем (який є виразником волі 

суспільства, або окремої його частини) цілей, котрий створює чи санкціонує 

юридичні норми, в рамках певних типів, ,,моделей” юридичного впливу на суспільні 

відносини; 

по-четверте, остаточно сформувалась держава сучасного типу як політико-

правовий інститут з відрегульованими і приведеними у відповідність усіма 

державними підсистемами управління, судочинства і законодавства; 

по-п’яте, у суспільстві набули системного характеру відносини індивідуальної 

власності, сформувались система політичної влади, ринкова економіка, інститути 

духовного життя, з’явилось регулярне законодавство, позитивне право виявило себе у 

всіх своїх позитивних і негативних значеннях і відтінках [ 118, с.70 – 161 ]. Усі ці 

процеси і появу принципово нового утворення інституту держави ,,відчуженого від 

інших явищ і інститутів”; із специфічними умовами свого виникнення, формування і 

розвитку, принциповими особливостями, специфічними рисами, особливим місцем в 

суспільстві і особливою роллю в житті людей С. Алексєєв справедливо оцінив 

,,історично масштабним” [ 79,с.148 – 149 ]. 

З появою системи юридичних норм, виражених в законодавстві, державі 

вдалося відтіснити на периферію, але не витіснити остаточно звичаєво - правові 

системи, встановити свою гегемонію, але не монополію у правовій сфері [ 84, с.103 ]. 
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,,Урівняння усіх учасників правового спілкування у користуванні правами з 

допомогою законів держави, – пише В. Графський, – є одним із етапів в еволюції і 

розвитку права від правового звичаю до правового закону. Цей етап є однією із 

найважливіших закономірностей у загальній історії права. Парадокс правової 

еволюції полягає в тому, що і на самих вищих її стадіях співіснування правового 

звичаю і встановленого владою людей закону не призупиняє, а набуває лише нових 

відтінків і характеристик” [ 309, с. ХІІ ]. 

Таким чином, якщо узагальнити зміни у розвитку правової системи яких вона 

зазнала у фазі власне виникнення то варто звернути увагу на таке: 

по-перше, на ствердження домінанти свідомого (суб’єктивного) впливу  на 

формування правової системи;  

по-друге, вже на початковому етапі виникнення відбулась диференціація влади 

традиції на інструментальні імперативи, ті які регулюють діяльність в економічній 

правовій, політичній (пізніше освітній) сферах і на імперативи інтегративні релігійні, 

магічні, пізнавальні тощо. Як наслідок, започатковується тенденція до трансформації 

звичаєво-правової системи у структурно-функціонально організовану системну 

цілісність (інтегровану національну правову систему) шляхом набуття якостей 

комплексу багаторівневих і ієрархічно залежних зв’язків, у якому зв’язки 

позитивного права, у єдності і в комплексі з юридично значимими реаліями, 

становлять автономну підсистему з відповідними системними принципами: 

цілісності, функціональності, інтегративності, ієрархічності, динамічності, 

гетерономності, відкритості; 

по-третє, у регулятивній функції правової системи чітко диференціювались дві 

підфункції, які С. Алексєєв назвав регулятивно-статичною і регулятивно-динамічною 

[ 277 ,с.192 – 193 ]. Регулятивно-статична реалізується у впливі на суспільні 

відносини шляхом їх адекватного відображення в тих чи інших правових інститутах ( 

як одного із аспектів правового регулювання). Правова система юридично закріплює, 

визначає необхідність регулювання тих відносин, які є основою об’єктивно 

необхідного і стабільного існування суспільства. Регулятивно-динамічна функція 

виражається у впливі на динаміку суспільних відносин. Вона втілена в інститутах 
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цивільного, адміністративного, трудового права, що опосередковують процеси в 

економіці й інших сферах суспільного життя;  

по-четверте, з виникнення і функціонування держави сучасного типу , коли 

були відрегульовані і зведені у відповідність між собою усі державні підсистеми 

управління, судочинства і законодавства, стала можливою поява системи 

позитивного (юридичного) права та регулярного законодавства. З виникненням 

системи юридичного права та з використанням державою широких регулятивних 

можливостей системи законодавства посилились інтегративні властивості правової 

системи у цілому, але вже як державно - національної правової системи, що 

засвідчило її здатність конструювати якісно нові властивості, не притаманні її 

окремим елементам, але такі, що не є сторонніми, отже не суперечать властивостям 

цих окремих елементів; 

по-п’яте, набув системного комплексного характеру механізм правового 

впливу у двох чітко виражених формах реалізації права: у ціннісно-орієнтаційній 

(інформаційній) формі і формі правового регулювання(організаційній). Завдяки 

ціннісно-орієнтаційній дії право закріплює уявлення про домінуючі в суспільстві 

цінності, орієнтує на сприйняття і оволодіння цими цінностями (це сфера 

загальносоціальної його дії), правове регулювання виступає, процесом, інструментом, 

способом закріплення цих цінностей, але через призму інтересів як суспільства так і 

держави.  

Системність правового впливу, на нашу думку, якраз і забезпечує 

кооперативну взаємодію двох рівнів правової системи: соціального 

(саморегулятивного) і владно-організаційного (формально-інституційного, 

юридичного ), які мають динамічний характер, складають єдине ціле (між ними не 

можливо провести чіткої межі) оскільки вони володіють властивостями 

взаємопроникнення. Вбачається, що саме в органічному поєднанні та узгодженні 

соціального і владно-організаційного рівнів найбільш виразно виявляються 

емерджентні властивості інтегрованої національної правової системи. 

Акцент на кооперативній взаємодії соціального (саморегулятивного) і  

юридичного (владно-організаційного) рівнів правової системи має методологічне 
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значення в усвідомленні того, що саме в рамках правової системи стала об’єктивно і 

історично можливою гармонізація інтересів індивіда, суспільства і держави. 

Високого рівня динамічної структурно - функціональної організованості та 

ефективності правова система здатна досягти тоді, коли еволюція соціального 

(саморегулятивного) і владно-організаційного, (формального-інституційного, 

юридичного) рівнів здійснюється у одному ключі, вірніше, коли позитивне начало 

еволюціонує у тому ж напрямку що й природно - правове, перебуваючи у 

кооперативній взаємодії, коли найбільш системно виявляють себе відповідно функції 

правового впливу і правового регулювання. 

Такий стан ми називаємо  умовно  показником  якісної  визначеності  правової 

системи, яка кореспондується із соціокультурною і соціоекономічною аспектологією 

традиції надання прав (східна традиція), з одного боку, та традиції природного 

володіння правами (західна традиція), з іншого, яка сукупно включається в 

інституційний процес юридичної сфери [ 341, c.396 ]. 

Для усвідомлення змісту поняття генезису правової системи України та появи 

інтегративних властивостей правової системи, тобто досягнення нею ефекту 

емерджентності, принципово важливе значення має урахування логіки її зовнішніх 

зв’язків із суспільством і публічною владою у процесуальній динаміці еволюційних 

змін (генезис, комунікативний аспект) і внутрішнього зв’язку між регулятивним, 

охоронним аспектами права (структурно-функціональний аспект). 

Резюмуючи все вище сказане, можна запропонувати наступну історико-

теоретичну модель набуття правовою системою інтегративних властивостей в ході 

генезису.  

Передумови зародження правової системи закладалися в потестарному 

суспільстві. Пануюча в його рамках система імперативів поведінки комплексно 

поєднувала як інтегративний (характерний для правового впливу) так і 

інструментальний (характерний для правового регулювання) аспекти регулюючого 

впливу права на суспільні відносини в рамках психофізіологічного механізму 

заборон, який реалізовувався у культурній формі табу, як формалізоване вираження 

існуючих у тогочасному суспільстві норм. Це дає підстави говорити про існування у 
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потестарному суспільстві паралельно із саморегулятивним механізмом соціального 

управління нормативно-організаційно впливу на суспільні відносини. Мета 

останнього полягала в урегулюванні та охороні суспільних відносин, що має свідчити 

на користь зародження тенденції до юридизації, як способу забезпечення 

життєдіяльності суспільства правовими методами відповідно до пануючих у 

суспільстві цінностей. 

Сказане підтверджує висновок, обґрунтований у підрозділі 2.2  дисертації, що: 

по-перше, ще в стадії зародження правова система у функціональному відношенні 

вже в зародковому стані мала два рівні: соціальний (саморегулятивний) і  владно-

організаційний (регулятивний); по-друге, на ранніх етапах генезису правова система 

виступає лише як структура і тільки в процесі функціонування і розвитку набуває 

властивостей системності; по-третє, у історичному контексті відлік передісторії 

сучасних національних правових систем (принаймні в рамках європейської 

парадигми) необхідно вести з епохи неолітичної революції; по-четверте, умовою 

генезису національних правових систем є не виникнення держави, а формування і 

функціонування соціонормативного простору, зміст якого у кореляції до конкретних 

суспільств тісно пов'язаний із етнічною формою буття. 

Узагальнено цей процес можна продемонструвати наступним чином. 

Правова система виростає із системи соціального регулювання 

первіснообщинного ладу. У процесі повторюваності в різних сферах суспільного 

життя, складаються найбільш загальні нормативні положення, які оцінюються, 

підтримуються та захищаються авторитетом публічної влади, заради забезпечення їх 

більш жорсткого і ефективного регулятивного впливу. Виникає норма юридичного 

права, яка є формальною передумовою правових відносинах, на системній основі 

яких формується правосвідомість. Найважливішою особливістю останньої є 

оціночне, нормативне відношення до дійсності і діяльності людей ,,відфільтроване 

крізь призму прав і обов’язків” [ 47, с.23 ]. 

Із виникненням юридичної норми започатковується генезис правового 

регулювання, що демонструє факт зародження, як моменту становлення правової 

системи (що є передумовою виникнення) у загальному еволюційному контексті її 
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генезису. Генезис правового регулювання здійснюється поетапно і змістовно 

виражається у формуванні і відособленні апарату соціального контролю, розділенні 

об’єкта і суб’єкта регуляції, формалізації нормативних процедур і кодифікації 

санкцій. Цей процес супроводжувався поступовим оформленням трьох основних 

способів правового регулювання і у такій послідовності: заборони, дозволи, 

зобов’язання. Заборони і дозволи виникають на першій і другій стадіях розвитку 

правового регулювання. Зобов’язання – це вже безпосередньо нормативне 

закріплення юридичного обов’язку вчиняти певні дії в інтересах суб’єктів права. Цей 

спосіб правового регулювання міг виникнути лише тоді, коли об’єктивно виникла 

потреба у законі, як домінуючій формі права в умовах державно - організованого 

суспільства. Така потреба з’явилась виключно у зв’язку із об’єктивною необхідністю 

в охороні тих прав, забезпечення яких можливе було лише завдяки ,,репресивним” 

заходам з боку публічної влади. Цей процес активізувався в умовах розвитку 

ринкових відносин, коли виникла необхідність в уніфікації права та ліквідації його 

партикуляризму. Відтак, зобов’язання, як спосіб правового регулювання, 

безпосередньо пов’язаний із процесом правотворчості. Власне з моменту появи 

норми права, як результату правотворчої діяльності, вступив у дію механізм 

правового регулювання. Його остаточне оформлення відбулося в умовах активного 

процесу юридизації як особливого способу забезпечення життєдіяльності 

суспільства. 

Інакше кажучи, дія механізму правового регулювання реалізується через 

особливі комплекси юридичних засобів, які визначаються як ,,правові режими” 

[ 68, с.52 ]. Так, Н. Оніщенко, з посиланням на С. Алексєєва визначає поняття 

правових режимів як цілісну систему, порядок регулювання, який виражений у 

комплексі правових засобів, що сукупно характеризують особливе поєднання 

взаємодіючих дозволів, заборон, а також позитивних зобов’язань, надають особливої 

спрямованості регулюванню. Мова йде конкретно про юридичні режими в основу 

яких покладається той чи інший спосіб правового регулювання – заборона, дозвіл чи 

позитивне зобов’язання [ 68, с.52 – 53 ]. 
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Із вступом у дію механізму правового регулювання правова система набуває 

нової якості, а саме, формально - нормативної системності, цілісного імперативно –

 регулятивного характеру з консолідуючою дією, завдячуючи чому соціальна 

поведінка людей набула загальнодозвільної спрямованості, ствердився необхідний 

рівень організованості і упорядкованості суспільного життя, склалися умови для 

реалізації у повній мірі буття права в соціумі, ствердилась комплексна взаємодія 

права, правових відносин і правової свідомості. Все це є свідченням того, що саме в 

процесі генезису сучасні правові системи досягли вищого рівня системної 

структурно-функціональної  організації та  опинилися на  вістрі  трансформаційних 

процесів. 

Все вище зазначене змістовно виражає ідею правової системи як правового 

феномену, коріння якого сягає в глибину історії, оскільки і правові явища, і процес 

відтворення засобів правового впливу та правового регулювання виникають і 

формуються разом із виникненням суспільства та формуванням права. У цьому 

зв’язку логічно розглядати генезис правової системи України як своєрідну форму 

процесу еволюційного ускладнення права як багаторівневого системного утворення. 

Що й підтверджує висунуту нами  в підрозділі 2.1 дисертації гіпотезу генезису 

правової системи. 

Запропонована нами теоретична модель механізму набуття правовою 

системою інтегративних властивостей в процесі виникнення, становлення і розвитку 

однаковою мірою накладається на аналогічний процес стосовно правової системи 

України і дозволяє зробити наступні висновки у частині формальних, змістовних і 

суттєвих ознак процесу набуття цих властивостей. 

В неперервному процесі генезису сучасна національна правова система 

України еволюціонувала у формах архаїчної правової системи, звичаєво-правових 

систем (ранньої і розвиненої), сучасної інтегрованої національної правової системи. 

ЇЇ становлення і розвиток слід розглядати крізь призму становлення і 

кооперативної взаємодії трьох найважливіших компонентів (автономних у 

гносеологічному аспекті систем) права, правових відносин і правової свідомості, з 

урахуванням історичних форм їх еволюції.  
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Становлення права пов’язане із потребою в мінімальній організації суспільних 

відносин через нормативні механізми прав і обов’язків, обмінних і розподільних 

стандартів, заохочувань і покарань, стимулів і заборон. Становлення правових 

відносин пов’язане із офіційним визнанням правовими, тобто такими, що 

захищаються державою (публічною владою) суспільних відносин, які склалися 

фактично і багаторазове повторення яких потребує правового закріплення. 

Становлення правової свідомості пов’язується, з одного боку, з процесами відчуття 

на рівні міфологічного мислення необхідності упорядкування суспільного життя та 

складання протоправового комплексу ідей, які згодом переростають у правову 

свідомість, а з іншого боку, з формуванням правових засобів регламентації 

життєдіяльності, поява яких спричинена виникненням приватної власності і як 

наслідок, формуванням соціально-економічної основи автономії, свободи і 

незалежності особистості. Право, правові відносини і правова свідомість у 

кооперативній взаємодії забезпечують регулятивно-статичну та регулятивно-

динамічну функції правової системи.   

Розроблений конструкт теоретично моделі набуття правовою системою 

інтегративних властивостей в процесі виникнення, становлення і розвитку дає 

можливість висунути гіпотези, які у подальшому можуть скласти основу розробки 

наукових напрямів в теорії правових систем у частині набуття ними емерджентних 

властивостей та вирішення нових завдань їх конструювання і побудови в умовах 

системних суспільних трансформацій. 

1) Схиляючись до гіпотези про дію закону кількісних мір зростання 

емерджентності в процесі еволюції інформаційних систем, і керуючись 

змодельованим конструктом набуття правовою системою інтегративних 

властивостей в процесі виникнення, становлення і розвитку припускаємо, що 

сутність цього процесу знаходить вираження у діалектичній взаємодії 

інституціалізації і юридичної централізації права у зв’язку з інституціалізацією і 

централізацією публічної влади. Внаслідок такої взаємодії правова система в процесі 

генезису набуває нових якостей системної, структурно-функціональної цілісності і 

перебудови блоку управління від соціального (саморегулятивного) до державно-
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юридичного (формального чи інституційного). Для цього припущення існують 

наступні підстави: 1) об’єктивно існуючий інституційний вимір права; 2) об’єктивна 

природа функціонального зв’язку публічної влади і права; 3) закономірний зв'язок 

загальносоціального і спеціального (юридичного) права. 

2) У процесі генезису правова система України, як тотальна правова цілісність, 

зазнала двох великих емерджентних стрибків і сьогодні перебуває в стані 

трансформації. Першого – в епоху неолітичної революції, коли природним чином 

відбулась трансформація архаїчної (міфологічно-сакрально-ритуальної) правової 

системи у звичаєво-правову (у формах ранньої і розвиненої звичаєво-правових 

систем виникнення), становлення і розвиток якої відбувалось навколо сакрально-

ціннісних нормативних комплексів. Другого – в епоху зародження і ствердження 

буржуазних відносин, коли природно-штучним чином відбулась трансформація 

звичаєво-правової системи у сучасну інтегровану національну правову систему 

процес становлення і розвитку якої розгортався навколо логіко-юридичних 

раціональних конструкцій, котрі могли забезпечити співіснування індивідуальних і 

групових носіїв різних ціннісних комплексів в рамках єдиного соціокультурного 

простору. Інакше кажучи, правова система формується одночасно як вираження 

(носій) двоякої суперечливої суспільної функції – загальнокорисної інтеграції і 

соціального конфлікту між приватним і публічним інтересами. Ця функція виступає 

тим ієрархоутворюючим фактором, що забезпечує виникнення організаційного і 

соціального рівнів правової системи та детермінує її розвиток.  

Сьогодні інтегровані національні правові системи перебувають на вістрі 

третього емерджентного стрибка. Утворюються нові правові системи 

наднаціонального рівня. Суттєвих змін зазнають способи правового впливу і 

правового регулювання. Спостерігається тенденція на опередження розвитку 

функціонального(саморегулятивного) перед формальним ( юридичним) управлінням. 
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Висновки до розділу 3 

  

 Аналіз теоретичних засад генезису правової системи України дає підстави для 

таких висновків.  

 1. У генезисній структурі еволюції та розвитку правових систем правова 

система України виступає в якості конкретної національної правової системи з 

відповідними соціально - юридичними межами правового впливу і правового 

регулювання на суспільство.  

2. У понятті ,,правова система України” змістовно відображаються ознаки як 

універсального характеру соціальні (загальні) і юридичні ( специфічні), так і 

соціокультурні (суттєві), які характеризують правову систему як унікальне явище на 

правовій карті світу. 

 За комплексом соціальних і юридичних ознак вона постає раціонально 

виваженою, логічною моделлю правової дійсності.  

За комплексом соціокультурних ознак кваліфікується як правова форма буття 

українського суспільства в етноментальній інтерпретації; як відображення загального 

рівня його правового розвитку від потестарних форм існування до цивілізаційних 

включно; як духовний вимір діяльності, специфіка якої, на відміну від фізичної чи 

біологічної дії, включає в себе важливі в житті людини мову, цінності, норми, 

ментальні символи культури; як специфічну систему норм, принципів (як у 

соціальному, так і в юридичному аспектах) – істотного компонента культури – які 

виражають значущі для суспільства і держави форми взаємодії людей, набуваючи 

завдяки юридичному ( позитивному ) праву офіційного статусу і 

загальнообов’язковості; як сума суспільних досягнень у правовому розвитку, 

вираженого у принципах загального соціального і спеціального юридичного права, як 

цілісна багаторівнева і багатофункціональна інформаційна система, здатна до 

саморозвитку і самоорганізації; як різновид соціально - правової пам’яті. 

3. У контексті генезисної структури правових систем правова система України 

інтерпретується, як підсистема суспільства, є цілісним соціально-правовим, 

нормативно-регулятивним комплексом з відповідними соціально-юридичними 
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механізмами правового впливу і правового регулювання, функціонує в чітко 

визначених територіально-державних (або політико-географічних) межах України, 

інтегрує найсуттєвіші риси українського права. Її генезис є суть вираженням еволюції 

українського суспільства в рамках західної моделі соціокультурної регуляції з 

індивідуалістичними і приватновласницькими пріоритетами в розвитку.  

4. У зв’язку з суспільством, правом, державою генезис правової системи – це 

багатоступінчатий, нелінійний процес якісних змін в часі, котрих вона зазнає в 

процесі історичного розвитку в рамках певного соціокультурного середовища.   

Динаміка структурно-функціональних зв’язків і зв’язків розвитку правової 

системи в сукупності має інформаційно задану генетичну основу, що забезпечує 

неперервність процесу генезису, демонструє єдність минулого, сучасного і 

майбутнього, а універсальною властивістю структурування цих процесів виступає 

інформація. Зв'язок між етапами генезису правової системи – це інформаційний 

зв'язок.  

5. Виокремлення етапів генезису доцільно співвідносити як з глобальними 

періодами історії людства (до і після початку цивілізації, вододілом між якими є 

,,неолітична революція”), так і з процесом інституціалізації владно-правових структур 

(в епоху потестарності і державно-правової організації суспільства). 

Встановлено, що найбільш ефективним критерієм структурування генезису 

правової системи України є неперервність етапів, через які проходить процес набуття 

нею нової якості, відображається генетична спадкоємність ступенів еволюції, 

нелінійність і багатовекторність розвитку, послідовність історичних форм у часі. 

Власне процес структурування важливо узгоджувати із стадіями розвитку права та 

історичними і політико-правовими формами еволюції суспільства. 

6. Процес генезису правових систем складається із трьох етапів: (примітивний 

(початковий), проміжний і сучасний . Кожний із етапів кореспондується із стадіями 

розвитку права як соціального інституту та з історичними і політико-правовими 

формами еволюції суспільства. 
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Примітивний (початковий) етап генезису співпадає із початком 

соціокультурного становлення людства і процесу соціалізації та еволюції архаїчного 

права. 

Проміжний етап генезису співпадає з розвитком  феодального 

 суспільства, феодальної державності та корпоративного (станового) права, яке 

остаточно не втратило ще традиційного (общинно-звичаєвого) характеру.  

Сучасний етап характеризується досягненням правовою системою високого 

рівня структурно-функціональної цілісності, розвитку системних якостей, шляхом 

найбільш повного набуття офіційною регулятивною системою юридичних 

властивостей, ускладненням функцій правової системи, скасуванням пережитків 

застарілих традиційних регулятивних форм і процесів, збагаченням 

загальнолюдськими ціннісними орієнтаціями, посиленням інституту правосуддя і 

механізмів гарантій прав людини. 

7. У неперервному процесі генезису правова система еволюціонує у різних 

формах, обумовлених фундаментальними законами, властивими усій організованій 

матерії: законами збереження інформації, системності інформації і принципу 

самозбереження систем. Це архаїчна правова система, звичаєво-правова система 

(рання і розвинена), сучасна інтегрована національна правова система. 

8. Гіпотетично: а) передісторією правової системи України є тривалий процес її 

зародження (складання передумов до виникнення) у формі архаїчної правової 

системи та трансформації у звичаєво-правову на історичних теренах України; 

б) історія становлення власне української звичаєво-правової системи розпочинається 

із початком історії українського права, котра у свою чергу співпадає із початком 

етнічної історії українців (V-VІ ст.). 

9. Визначено підстави спільних і особливих рис генезису правової системи 

України у контексті загальної історії правового розвитку людства. Спільні риси 

кореспондуються із закономірністю відповідності правових явищ і 

процесів фактичним суспільним відносинам, а особливі – з положенням про правову 

ментальність і правову свідомість, як найбільш стійкі компоненти національної 

правової системи.  
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10. Інтегративних властивостей у процесі становлення та розвитку правова 

система набуває через стан кооперації права, правових відносин і правової свідомості. 

Історичні форми їх еволюції знаходять вираження у відповідних термінах і поняттях 

(протоправо, раннє право, звичаєве право, общинне право, народне право, князівське 

(королівське), міське (магдебурзьке), маноріальне, ленне, торгове, канонічне, 

суддівське, позитивне, прецедентне право, право справедливості тощо; ідеологія 

потестарності, правова ідеологія, неінституційна й інституційна форма свідомості; 

правовий регулятор, правовий вплив і правове регулювання як функції правової 

системи. 

Становлення права пов’язане із потребою у мінімальній організації суспільних 

відносин через нормативні механізми прав і обов’язків, обмінних і розподільних 

стандартів, заохочувань і покарань, стимулів і заборон. Становлення правових 

відносин пов’язане із офіційним визнанням правовими, тобто такими, що 

захищаються державою (публічною владою) суспільних відносин, які склалися 

фактично і багаторазове повторення яких потребує правового закріплення. 

Становлення правової свідомості пов’язане, з одного боку, з процесами осмислення в 

міфології необхідності упорядкування суспільного життя та складання 

протоправового комплексу ідей, які згодом переростають у правову свідомість, а з 

іншого боку, з формуванням правових засобів регламентації життєдіяльності, поява 

яких спричинена появою приватної власності і як наслідок, формуванням соціально- 

економічної основи автономії, свободи і незалежності особистості. 

Право, правові відносини і правова свідомість у кооперативній взаємодії 

забезпечують регулятивно - статичну та регулятивно - динамічну функції правової 

системи. Кооперація формується на основі принципів рівності (співвіднесення рівнів 

організації), добровільності (готовності до обєднання), несуперечливості (взаємного 

притягання), взаємодоповнюваності (кожний ,,елемент” вносить щось своє у 

загальний фонд, але це ,,своє” не суперечить загальній меті правової системи- 

ствердження правового порядку). Саме ці принципи дозволяють виходу правової 

системи на рівень ефекту емерджентності – появи нових інтегративних властивостей, 

не притаманних жодному із елементів, що перебувають у кооперативній взаємодії. 
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11. Встановлено, що саме в органічному поєднанні та узгодженні соціального і 

владно-організаційного рівнів найбільш виразно виявляються емерджентні 

властивості інтегрованої національної правової системи. Високого рівня динамічної 

структурно - функціональної організованості та ефективності вона досягає тоді, коли 

еволюція соціального (саморегулятивного) і владно-організаційного (формально-

інституційного, юридичного) рівнів здійснюється у одному ключі, вірніше, коли 

позитивне начало еволюціонує у тому ж напрямку що й природно-правове, 

перебуваючи у кооперативній взаємодії і коли найбільш системно виявляють себе 

відповідно функції правового регулювання і правового впливу. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕНЕЗИСУ 

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

4.1. Методологія генезису правової системи України в рамках 

інтеграції наукового знання 

 

 

У підрозділі 2.2 дисертації нами ідентифіковано правову систему як 

функціональну систему антропосоціокультурного типу. В теоретичному дослідженні 

таких систем необхідно враховувати онтологічну і гносеологічну єдність зв’язків 

функціонування і генезису. Згідно цих вимог, об’єкт має розглядатися не тільки в 

статиці, а й в історичному становленні та розвитку, у саморозвитку як системної 

цілісності, ступені саморозвитку якої визначають усі її окремі прояви, риси та якості 

[102, с.89 – 93; 214, с.332 ]. Отже, необхідна і відповідна програма комплексного 

методологічного забезпечення саме такого ракурсу дослідження.  

У цьому підрозділі ми поставили на меті визначити шляхи вдосконалення 

традиційної для української юридичної науки методології генезису правової системи 

в рамках соціокультурної парадигми пізнання правових явищ та методології і 

концептуальної бази системно-інформаційного підходу, що дозволяє органічно 

поєднати історико-правовий і теоретико-концептуальний аспекти вивчення генезису 

правової системи в просторово-синхронному і процесуально-діахронному вимірах та 

в широкому соціокультурному контексті правових традицій. 

При розробці такої програми ми керувалися загальновизнаним у юридичній 

науці положенням, що достовірність результатів дослідження у значній мірі залежить 

від правильно обраної сукупності методів пізнання правових явищ. Вибір методів 

пізнання безумовно визначався предметом цього дисертаційного дослідження з 

урахуванням традиційно визнаного зв’язку між предметом і методом юридичної 

науки. У літературі наголошується, що такий зв’язок виражається як в особливому 

категоріальному складі науки, так і в наявності специфічних, тільки їй притаманних 
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методів дослідження [199; 272, с.30 – 32; 277, с.116; 341, с.169]. Водночас залучалися і 

спеціально-наукові методи інших наук, які традиційно використовуються у 

правознавстві (соціологія, кібернетика, політологія, психологія та ін.) і 

загальнонаукові, що є необхідною умовою розвитку юриспруденції, як і будь-якої 

іншої науки, що пояснюється її високою інтегрованістю, трансляцією результатів і 

методів дослідження, які становлять невід’ємний елемент її розвитку. 

При цьому, враховувалось загальновизнане застереження, що  необхідність  у 

запровадженні дослідницьких засобів із арсеналу інших наук має визначатись, 

насамперед, цілями і завданнями конкретних досліджень, філософськими ідеями, 

соціальними і культурними цінностями, актуалізованими в рамках 

юриспруденції [199, с.37]. 

Статус правової системи як багатофакторної правової реальності та специфіка 

теоретичного аналізу процесу її генезису як системи еволюції і розвитку вимагає 

застосування не одного, а комплексу методів пізнання, що в єдності складають 

методологію даного дисертаційного дослідження. За аналогією розуміння 

методології юридичної науки [ 342, c. 8 ] – це система принципів та способів 

пізнання, які необхідні для дослідження генезису правової системи України як 

конкретно-історичної правової цілісності у її просторово-синхронному й 

процесуально-діахронному вимірах. 

Назвемо фактори, які визначили програму формування методології 

дисертаційного дослідження. Такими є: 

 – системна трансформація української юридичної науки в напрямку її 

гуманізації, процес якої багато в чому залежить від  ,,…ступеню розкриття її 

внутрішнього гуманістичного потенціалу і реалізації його при формуванні правової 

системи…” [343, c.27]; 

 – тенденція до переосмислення предметного поля загальнотеоретичного 

правознавства, що потребує критичного, конструктивного аналізу досягнутого в 

теорії правової системи на інноваційній методологічній основі [161]; 

 – визнання необхідності і ефективності інтегративного праворозуміння в 

умовах парадигмальних змін яких зазнає юридична наука, позаяк цей тип 
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праворозуміння по своїй сутності передбачає звернення до гуманітарних традицій 

діалогу культур [23, c.67 – 81; 184 ]; 

 – вступ української юридичної науки у нову фазу філософсько-

методологічного плюралізму, що актуалізує потребу у кореляції методології 

юридичної науки з метанауковими розробками, гносеологічними конструкціями 

загальнонаукового рівня [213; 279]. Рух до методологічного плюралізму передбачає 

розширення горизонту раціональності, можливостей застосування різних методів для 

оптимізації результатів пізнання, використання принципу толерантності в 

дискусіях [102, c.23;344, с.18]; 

 – запити соціальної практики, зорієнтованої на сучасну трансформацію 

українського суспільства, держави і правової системи України, які, у свою чергу, 

потребують науково обґрунтованих змін, але з урахуванням багатого історичного і 

правового досвіду українського народу. Це спонукає до інтеграції наукового 

мислення, вимагає спільних зусиль юристів, філософів, соціологів і психологів до 

аналітичної праці з метою, як пише К. Жоль: ,, Взаємного збагачення новими 

знаннями представників різних наукових дисциплін, не говорячи вже про практичну 

користь у справі вирішення соціально значущих проблем” [345, с.443]; 

 – проблема глобалізації і регіональної інтеграції, в рамках якої науково-

практичного значення набуває питання про місце національної правової системи 

України у єдиному процесі світового правового розвитку та ін. 

Названі (далеко не повний перелік) фактори зумовили уважне ставлення до 

вибору тих філософських та наукових методів і принципів, які здатні, на наш погляд, 

забезпечити системний характер комплексного пізнання генезису правової системи 

України, і, насамперед до тих, які отримали плідне підтвердження в теоретико-

правових дослідженнях.  

У цілому, в системному пізнанні генезису правової системи України 

застосовано комплекс методів і методологічних підходів серед яких провідним 

виступає юридичний метод, який за оцінкою В. Нерсесянца, є способом юридичного 

пізнання і вираження дійсності, який випливає із поняття права. Його специфіка 

полягає в тому, що спосіб моделювання і пізнання дійсності здійснюється з позицій і 
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в межах поняття права, розуміння властивостей, рис, ознак дійсності власне як 

правових властивостей, рис і ознак, тобто в якості правових характеристик (правових 

визначень), правового вираження і виміру соціальної дійсності [ 88, с.11 – 15 ].  

Це підтверджує коректність висунутої нами гіпотези про те, що теоретичне 

пізнання генезису правової системи України є власне логіко-історичною 

інтерпретацією тривалого і складного процесу еволюційного розвитку українського 

права у відношенні з публічною владою. Нагадаємо, мова йде про дослідження (на 

історичних теренах України) передумов і умов зародження права з часу виникнення 

суспільства, його трансформацію у зв’язку із трансформацією публічної влади і 

набуття системності у процесі ускладнення механізму соціального регулювання та як 

наслідок, виникнення нового способу удосконалення процесу урегулювання, 

вираженого у феномені правової системи як динамічної функціонуючої структури. 

Зупинимося коротко на принципах і методах які визначили основу наукового 

пізнання проблематики дисертаційного дослідження з урахуванням органічної 

єдності онтологічного і гносеологічного розуміння системних об’єктів пізнання. У 

нашому випадку мова йде про правову систему як конкретно-історичну правову 

цілісність (правову тотальність).  

Перш за все, необхідно наголосити, що принципи і методи пізнання мають 

розглядатися в єдності із законами правового буття і закономірностями суспільного 

розвитку, інакше їх науковий аналіз є не коректним. І друге – це мають бути адекватні 

правовій системі методи. Такі ж гнучкі, мінливі і ,,пластичні” як і правова система в 

динаміці трансформаційних перетворень. 

З урахуванням обставини, що цінність правової системи обумовлюється рівнем 

реалізації соціального і правового статусу людини й громадянина філософську 

основу дослідження склали керівні ідеї і принципи комунікативної філософії, 

зорієнтовані на проблеми людського буття у його соціальних та особистісних 

вимірах. Основною конструкцією праворозуміння тут виступає договір. Основним 

елементом правової реальності розглядаються правовідносини, як один із видів 

міжлюдського спілкування, що є суть вираженням комунікації. Рівень комунікації 

залежить від рівня культури та змістовного рівня свідомості суб’єктів комунікації. У 
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рамках комунікативного процесу відбувається засвоєння, успадкування, 

використання цінної інформації: усіх корисних навичок, звичаїв, норм поведінки, 

знань і традицій, нагромаджених багатьма поколіннями людей, і які дозволяють 

краще адаптуватися до змінюваних умов середовища [346, c.44 – 45]. ,,Комунікація, – 

пише Л.Ситниченко, – універсальне надбання людства й унікальна реальність 

суспільного існування. Справжня комунікація існує для всіх без винятку. Жодна 

суспільна загальнозначуща справа неможлива поза її колективним – комунікативним, 

опосередкованим публічним обговоренням – визнанням, тобто поза легітимацією” 

[347, c.7]. 

Звернення до світоглядних орієнтирів, що стверджуються комунікативною 

філософією, логічно орієнтує на напрям проведення дослідження в координатах 

інтегративного праворозуміння (на чому наголошувалось в підрозділі 1.2. дисертації), 

яке по своїй сутності передбачає звернення до гуманітарних традицій діалогу 

культур, що зумовлює потребу у застосуванні як раціональної, так і ірраціональної 

методології, актуальність якої в дослідженні правових явищ вже знайшла 

підтвердження як в українських, так і російських юридичних публікаціях [102, c.60 – 

69; 111, с.274; 183, c.27] з акцентами на доцільності і конструктивності 

методологічного синтезу інституціонального і аксіологічного підходів, який виходить 

із розуміння єдності цінностей і інститутів, органічного зв’язку моральності, 

природно-правових і позитивістських начал у праві [ 344 ].  

Такою можливістю володіє герменевтика, загальна теорія розуміння, яка 

звернена, по-перше, до суб’єктивного фактору, отже дає можливість аналізувати 

правову систему з позицій концепції права, заснованої на ,,антропному принципі”, 

згідно із яким об’єктивною основою прав людини визнається активний, творчий 

суб’єкт соціальної дії і, по-друге, герменевтика орієнтує на цінність традиції, зміст 

якої важко піддається логічній інтерпретації, але завдяки якій зберігається і 

передається в спадок наступним поколінням історично сформований культурний код 

народу, стверджується національна самодостатність суспільства [ 348 – 352 ].  

У контекст методологічних засад дослідження залучено положення теорії 

поступу (І. Франко, А. Адорно, Е. Блох, Ю. Хабермас, П. Феєрабенд, Ф. Хаєк та ін.), 
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евристична цінність якої полягає у розумінні суспільства та історії як поступу на 

відміну від концепції прогресу. Історія визнається формою подієвості, буття 

атомістичним і поліцентричним, а дійсність, тут ми скористаємося влучним 

висловлюванням Л.Шестова – ,,безначальною”, що якраз і складає методологічний 

каркас розуміння того, що саме онтологічна властивість цілісності виступає умовою 

набуття правовою системою ознак системності в процесі генезису (про що йшлося у 

підрозділі 2.2 дисертації). Нове у поступі з’являється в результаті складного 

хаотичного накладання асиметричних тенденцій, які виникають у різних центрах 

світобудови. До того ж, саме в рамках теорії поступу відкриваються можливості для 

усвідомлення того, що різні рівні детермінації в розвитку правової системи 

дозволяють враховувати різноманітні типи її залежностей від факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, сприяють пізнанню нелінійних багатофакторних процесів, 

які можна спостерігати в сучасній правовій системі. 

Серед існуючого розмаїття можливих принципів і методів пізнання генезису 

правової системи України одними із принципово значимих, на нашу думку, 

залишаються принципи діалектики. По-перше, діалектика традиційно визнається 

ефективною методологією наукового пізнання держави і права [108, с.27]. Зрозуміло, 

що перш за все мова йде про такі основні принципи як саморозвиток явищ правової 

дійсності, іманентність розвитку правової системи і суспільства, внутрішня 

суперечливість і цілісність у розвитку, повторюваність, поступальність і 

спадкоємність у розвитку, всезагального зв’язку і розвитку, детермінізму і 

причинності тощо, по-друге, дисертаційне дослідження передбачає вивчення 

динамічно рухливого об’єкта. У цьому разі, діалектика дає можливість розпізнати в 

генезисі правової системи складне поєднання суперечливих, взаємовиключних, 

таких, що перебувають в єдності і боротьбі протилежностей сторін (тенденцій).  

Принципи діалектики, які використовуються в роботі покликані сфокусувати 

увагу на якісно нових системних орієнтаціях: інтегративності, самоорганізації 

правових систем і, нарешті, набуття ними нових якостей системної цілісності в 

процесі генезису. 
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Так, використання принципу всезагального зв’язку дозволяє дослідити правову 

систему на різних етапах її еволюції у відносно незмінному стані, під кутом зору 

статики, водночас принцип розвитку дає можливість всебічного її вивчення в 

еволюційній динаміці. Разом ці принципи дозволяють сформувати системне 

уявлення про досягнення правовою системою України високого рівня структурно-

функціональної організованості в процесі генезису, який також характеризується 

системністю. 

Власне, поєднання принципів всезагального зв’язку і розвитку, забезпечило 

можливість покласти в основу теоретичної схеми етапів генезису правової системи 

України ідею інституціалізації і юридичної централізації права у зв’язку з 

інституціалізацією і централізацією публічної влади.   

Застосування принципу повного і всебічного дослідження кореспондується із 

проблемою вивчення генезису правової системи України як правової цілісності у 

взаємозв’язку із іншими явищами, які безпосередньо співвідносяться з цим процесом, 

зокрема, із генезисом суспільства, права, державності та з урахуванням факторів, які 

обумовлюють його специфіку.  

Принцип детермінізму і причинності відіграє фундаментальну роль у логіці 

пізнання і методології побудови правової системи, особливо у частині галузевої 

проблематики, яка має пряме відношення до потреб соціально-юридичної практики; 

усвідомлення ролі генетичного методу у пізнання неперервності у розвитку правової 

системи і способів її самообумовленості [102, c.30 – 60]. 

Одним із важливих у пізнанні генезису правової системи України слід визнати 

принцип історизму [ 353 – 354 ]. Він є основою аналізу процесу розвитку сучасної 

правової системи України з позицій минулого, сучасного і майбутнього, та орієнтує 

на використання історичного досвіду для її удосконалення. Особливо важливі тут 

відповіді на питання щодо причин виникнення правової системи, умов її становлення 

та розвитку в сучасному і минулому, основних тенденцій її еволюції в майбутньому. 

У зв’язку з тенденцією до методологічного плюралізму поряд із традиційним 

принципом системності набувають актуальності принципи доповнюваності, 

організаційності, комплексності тощо. 
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Принцип доповнюваності безпосередньо співвідноситься з сучасною науковою 

версією мультипарадигмальних підходів до об’єктів наукового пізнання. Він 

заснований на вимозі органічного поєднання принципів ,,монізму” і ,,плюралізму” які 

не є альтернативними, а в праксеологічному аспекті передбачає вирішення правових 

проблем спочатку у сфері національного права і національних правових систем, а 

потім, за умови необхідності, у порівняльному правознавстві на рівні юридичної 

аккультурації [ 160, c. 422 – 423; 162 ]. 

Щодо цього дисертаційного дослідження принцип доповнюваності розширює 

можливості вивчення генезису правової системи України як тотальної правової 

цілісності за рахунок впровадження нових соціокультурних характеристик і тих 

специфічних  рис,  які  в  комплексі  дають  можливість  аналізу  її  як  цілого.  Такими 

є адаптивність, самовідтворення, самопородження, самовідновлення (аутопойезис) 

тощо. 

Принцип організаційності постулює інформаційну природу всіх процесів і 

явищ реальної дійсності, починаючи від Всесвіту і закінчуючи практично-

пізнавальною діяльністю людини, що легітимує розширення предметних рамок 

дослідження проблематики правової системи у цілому і її генезису зокрема за 

рахунок впровадження категорії ,,інформація”. 

Принцип комплексності орієнтує на дослідження правової системи України не 

тільки з юридичної, а й соціологічної, історичної, політекономічної, політологічної і 

філософської точок зору. Це означає проведення аналізу правової системи не тільки в 

статиці, а й в динаміці відношення з іншими функціонуючими системами, з якими 

вона пов’язана складними зв’язками функціонування і розвитку. 

В методологічному аспекті, для того, щоб дослідження відповідало вимогам 

комплексності воно має бути організованим на принципах і методах, зорієнтованих 

на розуміння об’єкта пізнання як цілого з позиції його системного упорядкування. 

Такими принципами є: цілісність, ієрархічність, зв’язок із зовнішнім середовищем, 

структурність, самоорганізація з метою виявлення зв’язків, які забезпечують 

цілісність правової системи в процесі її генезису та особливостей системного 

дослідження самого процесу генезису. Провідна роль належить методам аналізу і 
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синтезу, теоретичного моделювання, аналогії, аксіоматичному, гіпотетико-

дедуктивному, ідеалізації, сходження від конкретного до абстрактного і навпаки, 

єдності історичного і логічного тощо.  

У дисертації особливу роль відведено методам сходження пізнання від 

конкретного до абстрактного і, навпаки – від абстрактного до конкретного та єдності 

історичного і логічного в процесі пізнання, які органічно взаємодоповнюються і 

сприяють вирішенню проблеми генезису правової системи України у 

процесуальному аспекті, тобто в процесі трансформації. 

Так, наприклад, методи сходження від конкретного до абстрактного і навпаки  

розкривають логічний механізм руху пізнання до істини. У цьому разі, правова 

система на початковому етапі пізнання постає у своїй абстрактній формі як правова 

система суспільства (тобто як система у власному розумінні цього слова). Вона 

знаходить своє вираження у правовій абстракції – понятті правової системи як 

цілісного явища правової дійсності (тотальної правової цілісності). Наступний етап 

пізнання – це пізнання, що рухається у протилежному напрямку: від правової 

абстракції до конкретного явища у багатогранному вимірі його властивостей і 

знаходить своє конкретне вираження у понятті правової системи України.  

У цьому разі, підтверджується коректність запровадження до арсеналу засобів 

теоретичного аналізу генезису правової системи України поняття ,,історична 

тотальність”, яке вказує, що усі дійсно необхідні історичні передумови зародження 

конкретної системи обов’язково присутні у структурі розвиненої, зрілої системи. 

Відповідно до вимог системного підходу повне і правильне уявлення про будь-

яку соціальну систему антропосоціокультурного типу можна отримати лише 

здійснивши пізнання у трьох зрізах: предметному, функціональному і генетичному 

(історичному). Предметний зріз передбачає аналіз будови та внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків системи; функціональний – аналіз внутрішнього і зовнішнього 

функціонування системи; генетичний – історичний аналіз та прогнозування її 

розвитку. Основою предметного дослідження є головні властивості системи –

 цілісність і поділ її на підсистеми; функціонального – аналіз динаміки тих зв’язків, 

які були виявлені і ідентифіковані на етапі предметного аналізу; генетичне 
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дослідження пов’язують з динамікою розвитку [355]. Кожному із рівнів відповідає 

своя методологія системного пізнання предмета дослідження [ 102, с.84 – 95 ]. 

Предметний зріз пізнання здійснюється в рамках системно - елементного і 

системно-структурного підходів, які зорієнтовані на пізнання будови і внутрішніх 

зв’язків системи, її компонентного складу та зв’язків між ними, які забезпечують 

цілеспрямоване її функціонування. Це – найабстрактніший рівень системних 

досліджень, котрий відноситься до конкретно - синтетичного аспекту в аналізі 

систем. Конкретно - синтетичний аспект полягає у побудові математичних моделей 

конкретних речей та явищ. Поза увагою дослідників залишаються самі закони, 

котрим підпорядковуються взаємодії, що визначають існування і розвиток систем. На 

цьому рівні виокремлюються загальні, як правило, формальні ознаки і властивості 

цілісності. Даному абстрактному рівню найбільш точно відповідають різні 

визначення поняття ,, система ”, в яких система постає як сутність першого, 

абстрактного порядку [ 102,c.84 ].  

Наведемо найбільш характерне із таких визначень, яке присутнє у одному з 

перших в Україні монографічних досліджень з основ теорії правової системи. 

,, Система – це упорядкована сукупність елементів, взаємопов’язаних і взаємодіючих 

один з одним, яка має відносну самостійність і органічну єдність, характеризується 

внутрішньою цілісністю і автономністю функціонування ” [ 1, c. 7 ]. Це 

визначення, як наголошують автори монографії, є узагальненням безлічі різних 

визначень, які пропонують філософи, соціологи, юристи. Відтак, під ,, правовою 

системою пропонується розуміти єдність відповідних їй компонентів (частин), які 

обумовленим способом об’єднані між собою ( за змістовими і формальними 

критеріями ) і які залежно від їх природи й характеру зв’язку між ними (об’єктивного, 

природного або суб’єктивного, довільного) складають відносно стабільну 

організацію” [16,c.7; 68, c. 12 ].  

Отже, предметний зріз пізнання правової системи кореспондується з 

описанням механічних систем і математично – механістичним їх розумінням як 

сумарної властивості частин, які вичерпно визначають властивості цілого. Цілісні 

властивості таких систем добре описані в літературі [225; 356 ]. Єдине, на що 
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необхідно звернути увагу, це те, що домінуючим тут є формально - абстрактний 

підхід, формалізовані концепції, засновані на загальносистемних принципах. 

Використання механістичних концепцій є умовою дослідження і 

порівняльного аналізу різних типів правових систем за формальними ознаками. Між 

тим, за посередництвом цього методу, не виявляється можливим розкрити змістовні 

характеристики правової системи і складових її компонентів, зрозуміти внутрішній 

механізм її саморозвитку. Для того щоб розв’язати це завдання, необхідно звертатися 

до більш змістовних аспектів системного аналізу і інших методів дослідження, що  є  

актуальними для другого рівня системності (функціонального зрізу пізнання) 

[ 102 c. 86 ]. 

 В рамках функціонального зрізу пізнання аналізуються змістовні 

характеристики і ознаки правової системи, здійснюється вивчення її об’єктивної 

необхідності [102, с.86 ]. На основі суміщення методів системно – структурного і 

системно-функціонального підходів аналізуються якісно своєрідні взаємодії, 

властивості і відношення між елементами, які інтегровані правовою системою 

і забезпечують ціленаправлене її функціонування [ 250; 357 ].  

На цьому рівні системності правова система розглядається як явище, для якого 

характерні автономність, сталість, нормативність, а провідним є культурологічний 

аналіз , який дає змогу встановити як і яким чином упорядковується її діяльність у 

співвіднесенні з іншими, подібними їй за типом організації системами. 

Наголошується на зв'язку правової системи з культурою, економічною, політичною 

системами, системою моралі. Визнається що реальною силою, яка забезпечує 

правопорядок поряд із волею держави, втіленої в законі, існують і інші чинники, які 

впливають на цей стан суспільства і мають нормативний характер (правова 

свідомість, правова культура, правова ідеологія, суб’єктивні права і обов’язки, 

правові відносини тощо).  

Так, для цього рівня системності характерне наступне визначення правової 

системи, як  об’єктивного, історично закономірного правового явища, ,, яке включає в 

себе взаємопов’язані, взаємозумовлені і взаємодіючі компоненти: право і втілюючи 

його законодавство, юридичні установи і юридичну практику, суб’єктивні права і 
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обов’язки, правовідносини, правову ідеологію та ін ” [ 16, с.26–27; 68, c. 37]. У такому 

значенні, як справедливо наголошує Н. Оніщенко, з посиланням на М . Матузова, 

поняття ,, правова система ” значно ширше, ніж просто явище, що формально 

підпадає під ознаки будь - якої системи. Це не механічна сума складових, а нова 

політична, ідеологічна, юридична якість, не властива окремим її частинам 

[ 68, c.12 ]. ,,…Правову систему, – пише науковець, – не можна зводити лише до 

формальних якостей системного утворення, хоча вона і виступає такою. В ній 

необхідно бачити соціальний, конкретно-історичний та політичний зміст” [68, c.16]. 

Відтак, при вивченні правової системи розрізняють суб’єктивний, інтелектуально -

 психологічний, нормативно - регулятивний, організаційний, соціальний рівні 

правової системи [ 68, c. 23 ]. 

Отже, функціональний зріз пізнання зорієнтований саме на з’ясування того, як 

організована та як функціонує правова система. Разом з тим, не розкривається логіка і 

генетична обумовленість цілісності правової системи з точки зору пізнання 

механізмів взаємообумовленості загальних і специфічних взаємозв’язків її 

компонентів. Це наукове і практичне завдання розв’язується на третьому рівні 

системності( історичний, або генетичний зріз системного пізнання) [ 102, c. 87 – 88 ]. 

Генетичний (історичний) зріз системного пізнання – це власне теоретичний 

рівень системної цілісності, що передбачає розкриття механізмів самоорганізації і 

саморозвитку системи. Результатом (продуктом) самоорганізації і саморозвитку 

системи є її самообумовленість. ,, Особливо важливе використання цього рівня,  –

 пише А. Черненко, – у пізнанні і конструюванні соціальних і правових систем, 

оскільки вони є зразком надзвичайно складних структурних організацій, кожна із 

яких перебуває в стані неперервного розвитку, змін та оновлення ” [ 102, c. 90 ]. 

Спроможності цього рівня пізнання кореспондуються з можливістю 

здійснення логічної реконструкції самого процесу ,, дійсної історії формування 

об’єкта” в рамках системно-генетичного підходу, зорієнтованого на динаміку 

розвитку правової системи в рамках її життєвого циклу ( загального для системи 

процесу розвитку), що поділяється на кілька етапів: виникнення, становлення, 

формування, руйнування або трансформацію.  
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Системно-генетичний підхід, зорієнтований на аналіз правової системи у двох 

площинах: по-перше, у процесі її виникнення, становлення та розвитку (переважає 

історичний метод), а, по-друге, як готовий завершений продукт цього розвитку 

(переважає логічний метод). Як зазначається в літературі, жодний із цих аспектів не є 

самодостатнім; вони перебувають у відношенні доповнюваності. Надання переваги 

одному з них зазвичай залежить лише від конкретних мети і умов аналізу [ 358, с.93 ]. 

Логічно, що, системно-генетичний підхід (з логічним, генетичним, ментальним, 

історичним та ін. методами) включений нами у методологію системного дослідження 

генезису правової системи України поряд із системно-структурним і системно-

функціональним підходами (з відповідними їм формально-догматичними методами). 

Перевага системно-генетичного підходу полягає в тому, що при його застосуванні 

враховується динаміка історичного процесу, отже є можливість залучити у сферу 

дослідження ментальний контекст. До того ж він передбачає аналіз генетичної 

єдності різноманітних типів взаємозв’язків правової системи, тобто породжуючої 

основи правового цілого та усіх його окремих сторін (частин). Не потребує доведення 

факт, що тільки за умови дослідження такої породжуючої основи з’являється 

можливість пояснити дійсну природу правової цілісності, розкрити відносну 

самостійність тієї чи іншої сторони цілісного системного правового об’єкта, 

визначити зміст і межі цієї самостійності (автономності), виявити джерело 

походження і особливі причинно-наслідкові зв’язки окремих частин, які у кінцевому 

рахунку є сутнісним проявом породжуючої основи (внутрішнього необхідного 

зв’язку) правового цілого. 

 З аналізу трьох рівнів системної методології випливає, що перші два рівні 

системності зорієнтовані на емпіричний рівень наукового знання. Третій – на 

теоретичний рівень наукового знання у власному розумінні цього слова.  

Як уже зазначалося, у вітчизняній літературі основна увага науковців 

традиційно концентрується на предметному і функціональному зрізах пізнання 

правової системи. Мало дослідженим залишається генетичний зріз. У цьому разі, 

поза увагою дослідників опинились такі основоположні питання як генезис правової 

системи, сутність генетичного зв’язку, який забезпечує неперервність генезису і яким 
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чином цей зв'язок проявляється у конкретних процесах становлення , виникнення та 

розвитку правової системи.  

Традиційно вживана методологія дослідження в рамках предметного і 

функціонального зрізів системного пізнання – це методика побудови логічних 

раціонально виважених моделей, зорієнтованих на забезпечення і відтворення 

поточної юридичної практики. Ці моделі (як уже наголошувалось у підрозділі 1.2 

дисертації) формально можуть накладатися на будь-яку правову дійсність і на будь-

яку правову ситуацію. Суттєво, що вони здатні лише описувати реальність, але не 

пояснюють її. 

Зазвичай правова система як об’єкт наукового пізнання аналізується як готове, 

завершене, сформоване ціле, тобто система, яку можна розчленувати на елементи, 

зібрати, змінити умови її функціонування, порівняти з іншими системами, знайти 

загальне, повторюване, постійне, виявити тим самим ,, алгоритм ” її можливостей і 

властивостей, що дозволяє виміряти, кількісно визначити і виразити сталі відношення 

об’єкта з іншими у вигляді формули чи закону. Як уже наголошувалось з посиланням 

на В.Кузьміна, знання функціонального алгоритму об’єкта дає змогу для 

використання його ( не завжди результативно) в ,,уречевленій”, виробничій 

діяльності.    

Відповідно у традиційно заданих координатах дослідження правової системи 

склалась і її характеристика як системи, що має інтегральну структуру: структуру 

внутрішньодержавної правової системи і правової системи міждержавного 

спілкування (зв’язку) [102, c.12]. 

Варто зауважити, що у вивченні сучасної правової системи України в рамках 

методики дослідження, зорієнтованої на логічні моделі пізнання правової системи 

(предметний і функціональний зрізи пізнання ), спостерігається оптимістичне 

ставлення до логічного методу і скептичне – до історичного, який пропонується 

замінити різними формами структурно – функціонального аналізу. Як наслідок, 

правова система як об’єкт пізнання зображується у ,,чистому” вигляді, без 

урахування історичної обумовленості самих теоретичних категорій і власної логіки її 

історії.  
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Щодо історичного як такого, то воно розглядається тільки як евристичний 

прийом у розв’язанні певних завдань пізнання правової системи і заснований часто на 

некритичній ідеалізації того чи іншого етапу історичного розвитку правової системи 

(у сукупності з’являються дослідження, які мало додають у встановлення істини, 

більше того утруднюють її пошук), що нерідко завершується помилками 

теоретичного й методологічного плану, схоластичним конструюванням ізольованих 

від реальної правової дійсності абстрактних моделей у які намагаються ,,втиснути” 

реальну дійсність. Для прикладу можна навести окремі публікації, які демонструють 

сказане Зокрема, показовою у цьому відношенні є стаття І.  Гетьман-П’ятковської, 

опублікована в одному із номерів ,,Часопису Київського університету права”. 

Основні положення статті стосуються проблеми класифікації правової системи 

України та її типологійної ідентифікації з іншими, зокрема, європейськими 

національними правовими системами. Зокрема зазначається: ,,У багатьох державах, 

де формувалася романо-германська правова система, широко використовувалися 

кодекси, дигести й інструкції Юстиніана та інші джерела римського права… Процес 

накопичення, узагальнення суспільної поведінки, суспільних відносин у 

Давньоруській державі був зафіксований у правових нормах, викладених у 

законодавчих кодексах, а це створювало передумови до формування і розвитку на 

території  сучасної  України  законодавства  за типом романо-германської правової 

системи” [150 с.41 – 42 ].  

Не вдаючись у деталі сказаного варто звернути увагу на допущену автором 

методологічну помилку. Вона модернізує терміни, не беручи до уваги, що на Русі 

слово ,,закон” вживалося не в значенні нормативно-правового акту чи формального 

джерела права (закону), а у розумінні ,,традиція” ,,звичай предків”. Із запровадженням 

християнства під поняттям ,,закон” домислювалися віра, релігійні, моральні 

закони [118, с.399 – 403 ]. Автор не враховує загальновідоме, що закон, як джерело 

права, в строгому смислі слова є писаним юридичним актом, який містить правові 

норми загальної дії; прийнятий з дотриманням встановлених формальних процедур; 

виражає верховну (незалежну, суверенну) волю держави, не потребує будь – чиїх 

схвалень і т.п.; має вищу юридичну силу в системі правових відносин, які 
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потрапляють у сферу його впливу; заснований на організованому державному 

примусі, включаючи монополію держави на легітимний примус, силові санкції щодо 

правопорушників. Безумовно, що для неспеціаліста наявність однієї чи двох окремо 

взятих наведених ознак може розглядатись як підстава називати нормативний акт 

законом, але для юриста ця категорія має відповідати усім перерахованим вище 

вимогам.  

Подібні помилки методологічного характеру  притаманні і 

 компаративістським дослідженням зокрема. В їх рамках на теоретичному рівні 

зазвичай розв’язують проблеми класифікації, чи типології правової системи України 

без урахування, на шкоду об’єктивним висновкам, особливостей її історичного 

розвитку. Хоч останній визнається в літературі як стилеутворюючий елемент 

правової системи [2, с.35 –  43; 96, с. 107 ]. 

Перераховані методи дослідження доповнені в дисертації соціологічним 

підходом, який сприяє глибшому, сутнісному пізнанню правової дійсності. Як 

зауважують В. Казимірчук і В. Кудрявцев, саме соціологічний підхід становить 

гносеологічну основу виведення соціальних закономірностей правового 

феномену [359, с.13 – 15 ]. Отже, доцільність його застосування пояснюється 

тією обставиною, що джерела, фактори, які визначають тип і закономірності 

розвитку правових систем необхідно шукати поза правовою сферою. Вони містяться 

в опосередкованих правом соціальних процесах. У цьому разі, соціологічний підхід 

вимагає розглядати правову систему у нерозривному зв’язку із системою суспільних 

відносин, які виступають об’єктом правового впливу і правового регулювання і дає 

можливість виділити та пояснити принципові відмінності соціального та юридичного 

нормативно-правового способу регулювання суспільних відносин, показати їх 

природу і першопричини. Тому ми вважали за доцільне використати в дисертації 

один із аспектів соціологічного підходу – багатофакторний аналіз, заснований на 

врахуванні усього комплексу соціальних факторів, які справляють вплив на розвиток 

правової системи. 

Безумовно соціальне тло правової системи висвітлюється в дисертації лише у 

тій частині, яка необхідна для розуміння характеру функціональної взаємодії 
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соціальних систем. Так, основна увага зосереджена на питаннях комунікативної та 

інформаційної їх взаємодії, яка виступає основою їх загальної характеристики та 

аналізу сучасного стану їх організації, включаючи динаміку минулого, сучасного і 

майбутнього в розвитку. 

У цьому зв’язку об’єкт дисертаційного дослідження передбачає застосування 

порівняльно-історичного методу, завдяки якому інтегровано поєднані інституційно-

нормативні аспекти наукового пізнання правової системи з питанням передумов її 

становлення і розвитку, зародження правових відносин на ранніх етапах розвитку 

суспільства у зв’язку з появою інституту власності в умовах неолітичної революції 

тощо. Застосовувався і порівняльно-правовий метод, що сприяло усвідомленню того, 

що вивчення правових інститутів і правових відносин (тієї частини суспільних 

відносин, які безпосередньо підлягають правовому впливу) ,,упродовж усієї їх 

тривалої еволюції завжди може пояснити багато чого в юридичному устрої 

суспільства, в соціальному значенні нині чинних правових інститутів” [360, c.2].  

У цілому, усі зазначені принципи і методи наукового пізнання 

використовувались у відповідному поєднанні, яке визначалося, насамперед, 

змішаною соціально-юридичною природою правової системи з урахуванням 

національної специфіки процесу її генезису як конкретно історичної правової 

цілісності. 

В роботі враховано, що евристичний потенціал генетичного (історичного) 

ракурсу дослідження посилюється в рамках нової парадигми постнекласичної науки, 

синергетики – теорії систем, що самоорганізуються [361 – 362]. Синергетика формує 

принципово нове не механістичне бачення світу і нове розуміння процесів розвитку 

на відміну від пануючих протягом століть механістичних моделей класичної науки 

Ньютона і Лапласа [363 – 367] і, зокрема, доповнює структурно - функціональний 

підхід до складних систем  еволюційним аналізом, зосереджуючись на розгляді 

процесів їх самоорганізації[ 368 ]. 

У цьому зв’язку, у методологію дисертаційного дослідження залучено і 

принципи синергетики, але винятково у тому аспекті, як це здалося прийнятливим 

для характеристики евристичного потенціалу запропонованого нами системно-
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інформаційного підходу і моделювання етапів генезису правової системи в умовах 

нелінійного процесу історичного розвитку суспільства та дискретного розвитку 

української державності. 

Звернення до синергетики відкрило можливість для аналізу способу 

самообумовленості правової системи. Як пише А. Черненко, його основу складають 

фактори, які пропонує сама правова система для власного розвитку і організації. Таке 

можливо, позаяк вона об’єктивно включена в універсальну соціальну систему і є її 

частиною. У цьому разі, будь-які суспільні відносини правового чи не правового 

характеру по відношенню до правової системи є не просто суть зовнішні умови, а під 

кутом зору системи-суспільства виступають її внутрішніми компонентами та 

опосередковано впливають на її розвиток. У свою чергу, правова система виступає 

могутнім каталізатором формування громадянського суспільства, забезпечує 

організованість і стабільність внутрішньосистемних суспільних зв’язків, охороняє і 

захищає цілісність суспільного організму. Беручи безпосередню участь у формуванні 

суспільства і внутрішньо системних суспільних зв’язків, як необхідної передумови 

для свого функціонування і розвитку, правова система одночасно реалізує спосіб 

своєї самообумовленості [ 102, c.92 – 93 ] . 

Наведене є вагомою методологічною посилкою для усвідомлення того, що 

якісний перехід однієї форми цілісності правової системи до іншої в процесі 

генезису можна уявити лише засобами синергетики, завдяки якій 

посилюються пізнавальні можливості процесуального підходу, який був 

започаткований англійцем А. Уайтхедом. 

 В дисертації, із застосуванням процесуального підходу вирішувалось питання 

про еволюційний механізм переходу від однієї форми системної цілісності до іншої; 

здійснювалось розкриття об’єктивних історичних умов виникнення і становлення 

правової системи України в часі із врахуванням тієї обставини, що правова система 

не виникає із нічого, а виростає із системи соціального регулювання 

первіснообщинного ладу, її генезис утворює момент розвитку суспільства як 

органічної системи. Істотно, що процесуальний підхід демонструє безпосередню 

участь інформації в еволюційних процесах різноманітної природи і, зокрема, в 
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динаміці складних систем, до яких відносять і системи антропосоціокультурного 

типу [ 369, c.33; 370 ]. У цьому контексті він кореспондується із еволюційними 

теоріями [ 371, c.55], основними положеннями неоеволюціонізму (Г і Ж. Лєнскі, 

Л.Уайт, Дж. Стюарт, М.Салінс, Є.Сервіс, Т.Парсонс та ін.) і концепцією 

інформаційної взаємодії як сторони еволюційного процесу. 

Так, неоеволюціоністи на відміну від представників класичного еволюціонізму 

свої думки формуютьу вигляді гіпотез і припущень, а не у вигляді тверджень 

[372, c.152 – 153] і основну увагу зосереджують не на проблемі послідовності шляху 

розвитку від нижчих форм до вищих, а на причинному механізмі змін; стверджують, 

що кожна культура, кожне суспільство поряд із загальними тенденціями мають свою 

логіку розвитку, при цьому уникають аналогій з прогресом; підкреслюють, що 

еволюційні процеси здійснюються нерівномірно і не по висхідній лінії, а 

стрибкоподібно; еволюційні зміни кореспондуються із багатолінійністю історичного 

процесу. Останнє означає, що на кожному новому щаблі суспільного розвитку 

домінуючою може стати одна із ліній, котра відігравала другорядну роль на 

попередніх стадіях [373, c. 113 – 114].  

Згідно концепції інформаційної взаємодії як сторони еволюційного процесу 

соціальні системи функціонують не так по принципу субординації, прямого і 

зворотного зв’язку, як по принципу узгодження інтересів множини центрів, у тому 

числі центрів соціального контролю і влади [374 – 375]. Концепція інформаційної 

взаємодії в сукупності з концепцією кооперації ( яка є наріжною в методології 

системно-інформаційного підходу [ 207, с.29; 376 ]) сприяли комплексному уявленню 

про інформаційну сторону соціальних взаємодій і соціальної комунікації та про їх 

роль у виникненні, становленні та розвитку правової системи.  

Звернення до поняття ,,інформація”, та основних принципів і положень 

системно - інформаційної методології склало основу для поглибленого розуміння 

ролі системно-інформаційного підходу у дослідженні природи, причин і умов 

виникнення правової системи. Цей підхід успішно використовується в економічних, 

політологічних, соціологічних, технічних, біологічних та інших природничих і 

гуманітарних науках і, зрозуміло, не може не використовуватися юридичною наукою 
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з огляду на універсальну дію об’єктивного закону буття реального світу, пізнання 

якого має бути системним [ 150, с. 130 – 131 ].  

Отже, потрібним стало спеціальне дослідження по виявленню евристичного 

потенціалу системно-інформаційного підходу та можливостей його адаптації до 

дослідження генезису правової системи України з урахуванням національної 

специфіки цього процесу (що здійснено в підрозділі 4.2 дисертації).  

Таким чином, традиційно вживана методологія вітчизняних досліджень 

правової системи у цілому і генезису правової системи України зокрема, зорієнтована 

на предметний і функціональний зрізи описання правової системи як організованої 

правової цілісності, на виявлення правових закономірностей (функціональні і 

структурні зв’язки), які свідчать про внутрішні і зовнішні зв’язки правової системи в 

статичному стані. 

Важливим критерієм науковості тут виступає поняття ,,система” як спосіб 

упорядкування онтологічно незалежних елементів, що поєднуються за формально-

логічним принципом і як мета усіх інтегративних зусиль по забезпеченню єдності 

знання. Евристичне значення отриманих результатів полягає в тому, щоб дати 

уявлення про функціональний алгоритм здатностей правової системи. Знання 

функціонального алгоритму дозволяє ефективне його використання на практиці. Це 

моделі першого і другого рівнів системної методології. Вони зорієнтовані на 

спрощені схеми функціонування правової системи і суспільства як середовища її 

існування (переважно у статиці), де національному чинникові відводиться 

другорядна роль, або він не враховується взагалі.   

Основне завдання полягає в концептуалізації поняття ,, правова система” яке б 

дозволило ефективно аналізувати механізм її функціонування, який забезпечує 

перетворення нормативності права на впорядкованість суспільних відносин.  

Щодо проблематики генезису правової системи, акценти зосереджуються на 

спеціально - юридичному і соціально - політичному аспектах цього процесу крізь 

призму виникнення та удосконалення юридичних форм регулювання суспільних 

відносин, удосконалення техніко - юридичного змісту правової системи та 

юридичного інструментарію, усього комплексу регулятивних і охоронних засобів з 
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точки зору дієвості правових механізмів опосередкування суспільних відносин; 

становлення і накопичення цінностей та досягнень нормативно - регулятивної 

культури, що утворюють позитивний потенціал загальнолюдської культури. 

Щодо проблематики національних правових систем увага зосереджується на 

тенденціях формування особливостей цілісного утворення, яке вирізняється техніко -

 юридичною конструктивністю і єдністю. В результаті створюються описові, а не 

пояснювальні моделі правової системи. При безумовній евристичній цінності таких 

моделей, вони не спроможні висвітлити усі аспекти еволюції правової системи.  

Залишається недосконалою методологічна база досліджень, зокрема у частині 

деформалізації права як ядра правової системи. Поза увагою науковців перебувають 

питання розробки ефективних методів аналізу процесуальної динаміки правової 

системи як об’єкта наукового пізнання. Але найсуттєвіший її недолік полягає в тому, 

що створені на її основі теоретичні конструкти демонструють невиразність критерію 

відокремлення ,,старої” правової системи від ,,нової”, а саме, становлення і розвиток її 

нової якості, що відбувається на вістрі діалектичного зв’язку становлення і власне 

виникнення і може бути виявленим лише на основі аналізу генетичного типу зв’язків. 

Таким чином стає зрозумілим, що комплексний аналіз генезису правової 

системи України не може бути конструктивним в рамках традиційної для вітчизняної 

юридичної науки методології правової системи, зверненої на предметний і 

функціональний зрізи правової цілісності. У її координатах єдність (інтеграція) 

знання розглядається як проблема єдності його формальної і логічної систем, 

заснованої на методах і підходах, засобами яких можна вирішити практичні завдання 

і здійснювати дослідження на емпіричному рівні теорії правових систем. Як наслідок, 

правова система як об’єкт пізнання зображується у ,,чистому” вигляді, без 

урахування історичної обумовленості самих теоретичних категорій і власної логіки її 

історії. 

Запропонована в даній дисертації методологія дослідження доповнює 

традиційну у частині уявлень про конкретність, індивідуальність, специфічність 

правової системи. Це – методологія власне теоретичного аналізу складного 

антропосоціокультурного типу систем, що історично розвиваються. Вона розширює 
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змістовні рамки традиційної для юридичної науки методології дослідження 

проблематики правової системи за рахунок системно-інформаційних уявлень про 

найбільш суттєві процесуальні властивості розвитку та враховує положення, що у 

такого типу систем завжди і одночасно присутні дві системи суттєво відмінних, але 

таких, що не можуть бути відокремленими одне від одного, зв’язків функціонування і 

генезису. Ключовим в методології виступає системно-інформаційний підхід. Його 

актуальність зростає у зв’язку із інтеграцією наукового знання у тій її версії, яка 

зорієнтована на проблему загальнонаукової єдності традиційних і інноваційних 

підходів. У літературі ця проблема визнається центральною в методології 

міждисциплінарного синтезу сучасного наукового знання [ 377 ]. 

Запропонована методологія дозволяє: по-перше, здійснити синтез на єдиній 

методологічній основі усієї суми раціонального і емпіричного знання; по-друге, 

вийти на принципово новий рівень теоретичних узагальнень і вирішити, наприклад, 

одну із головних проблем позадержавного виникнення і розвитку правової системи ( 

або генезису національної правової системи в умовах дискретного розвитку 

національної державності); по-третє, паралельно із системно-структурним, техніко-

юридичним виміром правової системи України дає можливість її вивчення у 

соціокультурному вимірі правових традицій, оскільки кожна культура, кожне 

суспільство поряд із загальними тенденціями мають свою логіку розвитку, 

характеризуються складними ,,архетипічними структурами правової духовності, що 

утворюють у кожному соціумі неповторну, стійку в часі канву сприйняття політико-

правових явищ” [ 278, c.11 ]. 

Із вище зазначеного випливає, що дослідження генезису правової системи 

України доцільно проводити в рамках соціокультурної парадигми пізнання правових 

явищ, орієнтуватися на комплексний методологічний аналіз з урахуванням принципу 

 інформаційної взаємодії генезису і функцій та на розширення традиційної схеми 

пізнання за рахунок поняття ,,інформація” (інформація виступає системотворним 

поняттям і оцінюється як ефективний інструмент забезпечення підтримки цілісності 

системи у просторово-синхронному та процесуально-діахронному існуванні). 
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4.2. Особливості системно-інформаційного підходу у дослідженні 

становлення та розвитку правової системи України  

 

 

В умовах методологічного плюралізму для юридичної науки набуває 

актуальності проблема міждисциплінарних зв’язків та адаптація методологічних 

підходів загальнонаукового характеру. ,, Розвиток міждисциплінарних зв’язків 

юриспруденції з іншими науками, на сучасному рівні науки – як справедливо 

зауважує В. Нерсесянц, – це… не просте запозичення у суміжних наук готових знань 

та їх безпосереднє використання в юридичних дослідженнях, а творчий процес 

удосконалення і поглиблення специфічного юридичного знання з урахуванням 

пізнавального досвіду і досягнень інших наук. Тільки такий шлях може привести до 

нарощування юридичних знань, до дійсного поглиблення і розвитку загальної теорії 

права і держави, юриспруденції і юридичної думки у цілому” [ 88, с.27 ].  

Особливо мова йде про засоби пізнання за посередництвом яких юридична 

наука співвідносить свій предмет із метанауковими сферами такими, наприклад, як 

загальна теорія систем, теорія функціональних систем, теорія моделювання, загальна 

теорія діяльності, математичні, логічні методи дослідження тощо. Метанауковий 

рівень методології, за оцінкою О. Скакун і М. Тарасова – це рівень принципів, форм і 

процедур дослідження, які використовуються усіма, принаймні, більшістю наук 

[ 213; 379 ].  

Є усі підстави стверджувати, що до таких дослідницьких засобів відноситься і 

системно-інформаційний підхід, заснований на синтезі суттєвих положень 

інформаційних концепцій і загальної теорії систем (з її найновішими сучасними 

досягненнями). Завдяки цьому підходу відкриваються додаткові можливості для 

нового рівня узагальнень, що мають загальнометодологічне значення для 

формування системного розуміння фундаментальних інформаційних властивостей 

реального світу [150, c. 153 – 160; 380– 381]. 
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У літературі, присвяченій характеристиці евристичних можливостей системно-

інформаційного підходу у природничій і гуманітарній сферах пізнання (узагальнене 

посилання на літературу здійснено у підрозділі 1.2 дисертації), даний підхід 

застосовують як доповнення до основних методів, які використовує теорія систем, 

теорія інформації, системний підхід, інформаційний підхід, термодинаміка, динаміка 

ієрархічних систем, самоорганізаційні концепції розвитку відкритих систем, 

породження інформації з хаосу тощо. Його розглядають як сукупність понять і 

методологічних принципів, що виникли на основі взаємодії загальної теорії систем, 

теорії інформації, теорії управління, кібернетики тощо.   

У літературі наголошується на спроможності системно-інформаційного 

підходу поєднати знання і методи емпіричного та теоретичного рівнів пізнання, 

синтезувати значимі для наукового аналізу теоретичні і методологічні висновки 

системних і інформаційних досліджень, їх найважливіші поняття та принципи на 

єдиній методологічній основі [207, c. 23 – 29 ]. Цю основу складають положення 

законів збереження інформації, системності інформації і принцип збереження 

систем [207, c.3 – 12].  

Так, положення закону збереження інформації застосовують винятково до 

пояснення неперервного розвитку систем будь-якої природи. Згідно із основними 

постулатами закону, завдяки еволюційній пам’яті усі нині існуючі системи (допоки 

функціонують) завдяки дії цього закону успадковують усі основні організаційні 

принципи, набуті в процесі еволюції. 

Положення закону системності інформації відображають здатність цілісної 

інформаційної системи адекватно сприймати ту інформацію, яка відповідає 

актуальності її стану (змісту). У іншому випадку вона буде сприйматися як 

дезорганізуючий фактор і всі дії системи будуть спрямовані на її нейтралізацію, 

навіть якщо ця інформація відігравала важливу роль у попередніх станах цієї системи 

(але істотно, що завдяки дії закону збереження інформації вона залишається в 

незв’язаному прихованому стані і актуалізується за сприятливих умов).  

В основі дії закону системності інформації лежить принцип збереження систем, 

дія якого поширюється на усі без винятку системи. Інформація зникає тільки із 
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зникненням системи як такої. ЇЇ можна знищити тільки з допомогою іншої 

системоутворюючої інформації (за умови відсутності різноманітного в існуванні й 

розвитку). 

У цілому системно - інформаційний підхід спрямований на вивчення систем з 

точки зору передавання, отримання, збереження і обробки інформації всередині 

системи і у зв’язку із середовищем. Отже, його основні положення і концептуальна 

база зорієнтовані, у першу чергу, на аналіз найбільш характерних інформаційних 

аспектів буття явищ реальної дійсності, а саме: на процесуальність систем будь-якої 

природи, що дає можливість моделювати їх розвиток як простір нескінченних 

трансформацій.  

У літературі відзначається, що своїм застосуванням системно-інформаційний 

підхід зобов’язаний усвідомленню необхідності в подоланні існуючих розбіжностей 

між фізико - енергетичним і системно - інформаційним аспектами пізнання реальної 

дійсності на єдиній понятійній основі, яка б ототожнювалась з існуючими 

усталеними принципами системної організації, що є визначальними в упорядкуванні, 

цілісності, структуруванні усього сущого ( у їх переліку автори праць із системології 

виокремлюють: цілісність і зв'язок; структуру і організацію, рівні системи і ієрархія 

цих рівнів; управління; мета і доцільність поведінки системи; самоорганізація 

системи; функціонування і розвиток системи тощо [229 ] ).  

В рамках системно-інформаційної методології таким єдиним поняттям є 

,,інформація” яке завдяки науковим уявленням про інформаційну основу Всесвіту, 

природи і суспільства набуло загальнонаукового статусу універсальної, 

фундаментальної категорії [382 – 383]. Водночас, не зважаючи на категоріальний 

статус, єдиного визначення поняття інформації в літературі не існує. Спостерігається 

розмаїття поглядів на його зміст в залежності від предметної сфери застосування 

[175, с.9; 384, с.31 – 34; 385 – 387]. Проте, всі дослідники єдині у розумінні базового 

смислу цього поняття – воно розглядається як результат відображення взаємодіючих 

структур, з ним пов’язують ступінь упорядкованості тієї системи, яка отримує 

інформацію [175, с.6; 384, с.23; 388, с. 64 – 81]. На думку окремих дослідників, саме 
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інформація є ефективним інструментом забезпечення підтримки цілісності системи 

[ 388, с. 64 – 81; 389 – 398 ]. 

У літературі наголошується, що про інформацію і інформаційні процеси варто 

говорити лише стосовно систем, здатних до самоуправління й самоорганізації, 

оскільки саме такі системи спроможні не тільки сприймати впливи (сигнали) 

оточуючого середовища, а й у певний спосіб відображати та оцінювати їх за певними 

критеріями (найбільш важливим із критеріїв є корисність чи шкідливість зовнішнього 

по відношенню до системи впливу), адекватно реагувати на впливи, використовувати 

їх у якості важливого фактору вибору режиму свого функціонування та організації. 

У процесах самоорганізації інформація виступає, по-перше, причиною 

 еволюції відкритих систем, активізує їх внутрішню динаміку; по-друге, 

процесуальною характеристикою складних систем: нова інформація виникає при 

переході систем з одного впорядкованого стану до іншого; по-третє, виявляє важливу 

якість систем бути цілісними; по-четверте, організуючим чинником, що формує 

структуру систем і визначає напрям їх еволюції [ 399 ]. 

Істотно, що стосовно соціальних систем зазвичай мова йде не про будь-яку 

інформацію, а про соціальну інформацію [ 400 – 402 ]. Ця інформація, перш за все, 

відображає відношення людей, їх взаємодію, їх потреби й інтереси і у такій якості 

виступає, власне, субстратом комунікативних процесів соціальних систем 

[ 392, с. 227; 234.]. Соціальна інформація кореспондується з поняттям цінної 

інформації [175, c.52 ]. Цінна інформація виступає організуючим фактором 

упорядкованості внутрішніх і зовнішніх зв’язків соціальних систем, які забезпечують 

їх еволюцію, стабільність, якісну визначеність і спадкоємність. 

Отже, в рамках системно-інформаційних уявлень інформація виступає в якості 

всезагального організаційного фактора, що визначає появу, стійке існування і 

перетворення усіх типів соціальних систем; зберігає якісну визначеність створених 

організаційних форм і сприяє їх еволюційному перетворенню в принципово нові 

системні сутності під дією зовнішніх чи внутрішніх чинників [ 207, c.23 – 25 ]. 

Поняттям інформації позначають усі об’єкти, процеси, явища в природі і суспільстві 

як суть інформаційні, пов’язані зі створенням, накопиченням, обміном або 
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використанням інформації (відомостей, знання) задля здійснення соціальної 

комунікації. 

  У контексті нашого дослідження інформація означає, головним чином, 

фундаментальні наукові (первинно-об’єктивні) знання людства, акумульовані як у 

свідомості людей, так і в різних формах суспільної свідомості і зберігаються для 

наступних поколінь на матеріально – енергетичних носіях, у числі яких мова, 

письмо, правові традиції, правові звичаї, правові пам’ятки, правові тексти, 

законодавство тощо. 

 Так, у вітчизняній юридичній науці за останні роки з’явились дисертаційні 

дослідження в яких обґрунтовується цікава ідея мови, як правоутворюючого фактора 

та першооснови правової системи [ 403 ], мовної концептуалізації правових уявлень 

[ 404 ], правоназви як закономірного прояву праворозуміння [ 405 – 407 ], вагома 

роль відводиться традиції, яка оцінюється як явище самоорганізаційного порядку, є 

засобом закріплення і передачі із покоління в покоління інформації, важливої для 

відтворення будь - якого соціального організму [175, 18 – 20;  408 ]. Наприклад, 

історико-правові дослідження зафіксували факт, що на східнослов’янських землях 

правова традиція тривалий час відтворювалась в усній формі, а одразу з появою 

писемності була зафіксована в ,,Руській Правді”. За влучним зауваженням 

Б.Унбеганна, право начебто тільки й чекало на появу письма, щоб бути закріпленим 

на папері [ 409 ]. Істотно, що традиція еволюціонує завдяки комунікації [ 408 ], а це 

дає змогу за основу аналізу питань еволюції, стабільності, якісної визначеності і 

спадкоємності соціальних систем брати поняття соціальної інформації, як 

організуючого фактора їх упорядкованості. 

Ознайомлення з вище названими дисертаційними дослідженнями значно 

збагатило наші уявлення про фундаментальну роль інформаційного ресурсу у 

правовій сфері суспільного життя у його глобальному, регіональному, національному 

та особистісному вимірах, що ще раз підтвердило справедливість і можливість 

застосування системно-інформаційного підходу у дослідженні явищ правової 

дійсності в динаміці як функціональних зв’язків, так і зв’язків розвитку, єдність яких 

забезпечується в процесі генезису. 
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У правознавство поняття ,,система”, вживане в інформаційному контексті, 

було вперше запроваджено Д. Керімовим. Ще у 1960 році він висловив думку про те, 

що ,,автомат, людина, суспільство мають цілком різну природу, але кожне з них 

постає складно-організованою системою, окремі процеси інформаційного 

функціонування якої вирізняються між собою кількісною тотожністю [ 208, c. 206 ]. 

Згодом, як уже зазначалося у підрозділі 1.2 дисертації, у зв’язку з адаптацією 

кібернетичного методу та залученням окремих положень теорій оптимізації й 

управління в юридичну науку, у працях В. Кудрявцева, М. Вітрука, А. Васильєва, 

В. Казимірчука, М. Рассолова та ін. набула поширення ідея інформаційно-правових 

утворень як достатньо складного виду соціальних утворень із притаманними їм 

закономірностями та особливостями функціонування й розвитку. До таких була 

віднесена і правова система (підсистема суспільства) як функціональна система з 

ознаками і характерними рисами саморегульованих соціальних систем: наявність 

підсистем і елементів функціонуючої системи, потоків інформації, дія прямих і 

зворотних зв’язків, цілеспрямованість, комунікативність тощо [54, с.37 – 65; 62 – 63 ]. 

У сучасних юридичних дослідженнях активно використовуються знання 

загальних властивостей та закономірностей інформаційних процесів у зв’язку із 

застосуванням інформаційного, синергетичного і комунікативного підходів 

[ 213, c.215 – 216 ]. Набуває поширення концепція інформаційної реальності, яка 

задається сукупністю цінної інформації, наявній в людській свідомості і знаннях. Ця 

реальність включає в себе інформаційні явища статичні за своєю природою – 

інформаційний спадок та інформаційну традицію, які потенційно (безпосередньо чи 

опосередковано) впливають на найважливіші аспекти соціальної організації й 

упорядкованості [ 410 ]. 

У підрозділі 2.2 дисертації нами визначено, що правова система за своєю 

соціальною сутністю відноситься до складного антропосоціокультурного типу 

систем, історичних за способом свого існування і розвитку. У процесі генезису 

трансформуються її функціональні, а відтак і елементно-структурні зв’язки, що 

зазнають якісних змін у часі, можуть характеризуватися багатовекторністю або 

поступально - спадковим рухом від одних станів до інших тощо. Але при цьому 
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залишається (завдяки діям законів збереження інформації, системності інформації і 

принципу самозбереження інформації) незмінним генетичне ядро яке зберігає 

інформацію про якісні особливості етапів виникнення, становлення і формування як 

цілісного правового явища.  

У зв’язку із вищенаведеним, зрозуміло, що не слід очікувати істотних наукових 

результатів, ухиляючись від спроб вивчення генезису правової системи України поза 

феноменом інформації, яка за оцінкою Ю. Онопрієнка ,,є власне еволюційною 

пам'яттю систем” [ 207, c. 25 ]. 

У цьому разі, застосування системно-інформаційного підходу в теоретичному 

аналізі генезису правової системи України вбачається не тільки закономірним, а й 

просто необхідним етапом дослідження. Розвиваючи цю тезу, особливо необхідно 

зазначити, що цей підхід створює умови для узагальнення попередніх досягнень у 

методології дослідження правової системи і відкриває додаткові можливості у її 

вивченні як системного об’єкта. При цьому він не применшує значення інших 

методів і підходів, а, навпаки сприяє їх розвитку і своєрідності [150 c. 129 – 161 ]. 

Оскільки, завдячуючи своїм інтегративним властивостям, системно-інформаційний 

підхід, опираючись на універсальні принципи системності й інформаційності 

( характеризують найбільш фундаментальні властивості реальної дійсності і в 

органічній єдності складають системно-інформаційний принцип), виступає 

теоретико-пізнавальним методологічним інструментом, котрий знімає однобічність 

догматично-нормативного стилю традиційно вживаних методів дослідження 

правової системи і, у такий спосіб, дозволяє ефективно реалізувати не тільки описову, 

але й пояснювальну, конструктивну функцію методології її пізнання. 

Як уже зазначалося, на сьогодні в аналізі проблематики правової системи 

спостерігається певна нормативність в методології. Зазвичай вживаються системно-

елементний, системно-структурний, системно-функціональний підходи, якими, як 

зазначає В. Садовський, переважно користуються спеціалісти конкретних наукових і 

технічних дисциплін, що ,,працюють у сфері конкретно-наукового знання про 

системи” [ 224, c.31 ]. Природно, що із застосуванням цих методів правова система 

досліджується як така в статиці і динаміці структурно-функціональних зв’язків без 
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реконструкції логіки попереднього розвитку. Отже, поза увагою науковців 

залишається питання комплексного аналізу причин і умов її виникнення (зазвичай 

цей процес висвітлюють однобічно, пов’язуючи його із державою). У той час, як за 

оцінкою системологів, встановлення причин є головним завданням нарівні з 

визначенням основних  властивостей  системи, функціонування якої не  можливе без 

закріплення генетичного досвіду попередніх перетворень [ 177, c.124 ]. 

Системно-інформаційний підхід, корелюючи системні дослідження з 

,,еволюційною пам’яттю систем”, сприяє значному розширенню предметних рамок 

пізнання правової системи за рахунок включення питання причин її утворення. 

Відповідно актуалізує проблему генезису та орієнтує на аналіз генетичного досвіду 

попередніх трансформацій системи з часу її зародження, починаючи з 

,,ембріонального” рівня. 

Отже, актуалізація системно-інформаційного підходу у дослідженні генезису 

правової системи України обумовлена його методологічними можливостями, 

заснованими на синтезі суттєвих положень інформаційних концепцій та загальної 

теорії систем ( з найновішими сучасними досягненнями). Завдяки цьому з’являються 

додаткові можливості для виходу на новий рівень теоретико-методологічних 

узагальнень на основі, з одного боку апріорно прийнятої ідеї про сутність правової 

системи як інформаційно-правового утворення, а з іншого - на основі синтезу знань,  

отриманих на емпіричному і теоретичному рівнях її пізнання. 

Враховуючи дискусійний для юридичної науки характер проблеми 

застосування метанаукових дослідницьких методів пізнання у зв’язку із поширеною 

серед правознавців думкою про ,,чистоту” предмету і методу своєї науки (що на 

практиці призводить до ігнорування тих питань, які виходять за рамки власне 

юридичної проблематики ) необхідно коротко зупинитися на проблемі адаптації 

системно-інформаційного підходу до дослідження презентованої в дисертації теми.  

У своїх подальших міркуваннях будемо посилатися переважно на висновки тих 

науковців, які не тільки порушили проблему адаптації в предметне поле юридичної 

науки метанаукових підходів , а й аргументовано і науково коректно презентували 
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своє розуміння і бачення шляхів її розв’язання: А. Козловського, М. Козюбри, 

В. Нерсесянца, П.  Рабіновича, Р. Лукича, О. Скакун, В. Сирих, М. Тарасова та ін.  

Попередньо необхідно зауважити, що застосований нами прийом перенесення 

методу вживаного іншими науками в юридичну не суперечить усталеній науковій 

традиції, яка склалась ще у Х1Х ст. Тоді започаткувався процес знаходження 

загальних рис у предметах різних наук у зв’язку із активним формуванням зв’язків 

між різними науковими дисциплінами, відтак активізувалось продукування 

загальнонаукових понять і уявлень, які складали основу розвитку загальнонаукової 

картини світу. Це, у свою чергу, цілеспрямовувало перенесення методів із однієї 

науки в іншу. З того часу і в міждисциплінарних, і внутрішньодисциплінарних 

взаємодіях традиційно відбувається трансляція методів із однієї галузі знань в іншу. 

Головне полягає в тому, щоб обґрунтувати відповідність предметних сфер методу 

застосування [ 188, c.69 – 79 ].  

Узагальнений аналіз праць науковців дає підстави для наступних висновків та 

міркувань, які відкривають шлях до усвідомлення необхідності адаптації системно-

інформаційного підходу до дослідження генезису правової системи України, але, 

безумовно в розумних межах його застосування і оцінки можливостей в рамках 

предмету та методу загальнотеоретичного правознавства. 

На нашу думку, на власне теоретичному рівні пізнання важко говорити про 

евристичність нормативно-догматичного ракурсу дослідження (в юридичній 

літературі його нерідко представляють як вичерпний і такий, що здатний забезпечити 

істинність наукового знання), в координатах якого спостерігається намагання 

окремих науковців обґрунтувати існування притаманних лише юриспруденції 

методологічних засобів та виокремити власне юридичні методи пізнання правових 

явищ. У цьому зв’язку, заслуговує на увагу висновок Р.Лукіча про помилковість 

думки ,,щодо існування чисто правового методу” [ 411, c.50 ]. На тлі цього висновку, 

вразливим видається твердження про існування дослідницьких операцій, прийомів, 

процедур які працюють винятково у сфері юридичних досліджень і не 

застосовуються іншими науками. Подібні твердження призводять до штучного 

звуження предметних рамок юридичної науки, гальмують її прогресивний розвиток, 
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що є небажаними для юридичної практики. У цьому разі, слушною видається думка 

професора П. Пацурківського про те, що будь - яка однобокість у пізнанні має бути 

подолана синтетичним підходом, в рамках якого юридичні обґрунтування та оціночні 

судження доповнюють одне одного [ 412 ].  

Отже, маємо підстави стверджувати, що системно-інформаційний підхід, 

втілюючи низку новацій ( у порівнянні із традиційним стилем пізнання) і в 

філософському, і в науковому аспектах, повністю відповідає цій вимозі. Він утілює в 

собі основні ідеї філософії комунікації (комунікативної чи дискурсивної етики). На 

науковому рівні зорієнтований на науковий потенціал поняття ,,інформація” та 

адаптує і змістовно поглиблює методи пізнання: системний, інформаційний, 

діалектики, синергетики тощо [150, c.153 – 161 ]. 

Вносячи пропозицію про доцільність застосування системно-інформаційного 

підходу до дослідження генезису правової системи України, ми погоджуємося з 

думкою професора О. Скакун, що дослідницькі підходи метанаукового плану (а до 

таких відноситься системно-інформаційний підхід) не можуть претендувати на статус 

методу юридичної науки, як і ,,не можуть конкурувати з предметною змістовністю 

спеціальних юридичних методів, підкріпленою методологічною роллю 

юридичних теоретичних понять, методологічним статусом юридичних 

конструкцій” [ 213, c.217   218 ]. Метод нормує саме дослідження, а методологічні 

підходи ,,задають програму його методологічного забезпечення” [ 213 c.217 ] і 

визначають принципові рамки адекватного застосування відповідних елементів 

методу у конкретному науковому дослідженні. Йдеться про те, що відносно методу 

науки методологічний підхід виступає його вираженням у вигляді принципових 

категорій, базових уявлень і дослідницьких рамок, що кореспондуються з 

предметною орієнтацією відповідної науки.  

Водночас, загальнонаукові підходи разом із власне юридичними способами, 

принципами і засобами пізнання складають основу методології будь-якого 

юридичного дослідження [ 213, c.218 ]. Кожний з них виступає способом розуміння 

об’єкта і задає стратегію наукового дослідження [199, c.48 – 49; 413, с 74 ]. У 

залежності від мети і завдань дослідження може використовуватись сукупність 
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підходів ,,за умови, звичайно, що вони не взаємовиключають один одного” 

[ 413, c.77 ]. ,,Неодмінним показником прийнятності, евристичності певного 

дослідницького підходу є його спроможність, наближувати, приводити до розкриття 

соціальної сутності явищ, що вивчаються…” [ 414, c.171 ]  

Системно-інформаційний підхід задає стратегію вивчення генезису правової 

системи України у процесуальному контексті розвитку соціальних систем 

антропосоціокультурного типу. Ще раз наголосимо ( див.: підрозділ 2.2.дисертації),  

що в якості основної характеристики соціальних систем виступає їх інформаційна і 

комунікативна взаємодія. Головними категоріями процесів виступають функція, 

управління, інтеграція, адаптація. Процесуальність системи виявляє себе у двох 

аспектах: саморегуляції і самоорганізації і по суті означає трансформацію систем 

( циклічний процес руйнування старої і формування нової). 

Конкретно для нашого дослідження важливим є визнання ідеї про генезис 

права (ядро правової системи) в контексті його власної історії, фаз правової еволюції, 

правових потреб та інтересів людини й способів їх задоволення, про неідентичність 

причин виникнення держави і права, що актуалізує необхідність нових підходів до 

його типології та до періодизації розвитку, які б, як справедливо зауважує 

М.І. Козюбра:  ,,…не ,,прив’язували” механічно розвиток права до держави…, а 

враховували чимало інших чинників – культурних, релігійних, національних, які 

істотно впливають на характер взаємозв’язку між державою і правом, ступінь їх 

автономності тощо” [ 415, c. 36 ].  

У цьому зв’язку результати пізнання генезису правової системи України прямо 

залежать не від кон’юнктурної ситуації чи директивних настанов правлячої партійної 

еліти, а від розуміння на гносеологічному рівні природи права, як ядра правової 

системи, адекватного потребам суспільства і досягнутому рівню науки на сучасному 

етапі її розвитку. Так, А.А. Козловський наголошує: ,,Метод є гносеологічним 

породженням апріорно прийнятої сутності права, тоді як право – гносеологічним 

результатом використаного методу” [ 416, c.307 ]. 

У одній із своїх статей, аналізуючи проблему категоріального статусу поняття 

правової системи у контексті його методологічного значення у пізнанні генезису 
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правової системи України, ми прийшли до висновку що поняття ,,правова система” є 

вищою таксономічною одиницею у структурі поняття ,,право” яке є 

предметоутворюючою категорією загальнотеоретичного правознавства і родовим у 

відношенні щодо усіх інших правових понять юридичної науки. Навколо нього 

розгалужується все таксономічне дерево споріднених понять: ,,система права”, 

,,система законодавства” тощо [ 99 ]. У цьому разі, співвіднесення отриманого нами 

висновку із вищенаведеним обгрунтованим положенням А. Козловського, дає 

підстави стверджувати, що застосування системно-інформаційного підходу 

актуалізовано не предметом самого дисертаційного дослідження, а апріорно 

прийнятою сутністю правової системи як інформаційно-правового утворення. А 

власне поняття правової системи – правової тотальності, яке є ключовим у пізнанні 

предмету дисертаційного дослідження, постає гносеологічним результатом 

використаного підходу. 

Таким чином, узагальнюючи наведене, особливо необхідно підкреслити 

наступне: 

 – системно-інформаційний підхід не слід розглядати як елемент методу 

юриспруденції. Він використовується в процесі дослідження на теоретичному рівні 

генезису правової системи України як форма залучення у загальнотеоретичне 

правознавство системно-інформаційних уявлень про інформацію як загальний 

організуючий фактор, котрий визначає появу, усталеність і перетворення усіх типів 

природних і соціальних систем. Подібні уявлення складають основу аналізу 

найбільш суттєвих властивостей організації правової системи як суть 

інформаційного утворення, розпочинаючи з моменту її зародження і закінчуючи 

аналізом сучасного етапу функціонування і розвитку; 

 – застосування системно-інформаційного підходу у даній дисертації 

продиктовано не власне предметом дослідження (тобто продиктований не 

суб’єктивними поглядами автора), а випливає із природи об’єкта, тобто апріорно 

прийнятої (на гносеологічному рівні) сутності правової системи як інформаційного 

утворення; 
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 – системно-інформаційний підхід розглядається як конструктивний засіб в 

організації процесу отримання теоретичного знання про генезис правової системи 

України не стільки як детально розроблена методологія дослідження проблеми, а як 

засіб до її подальшого розроблення і удосконалення;  

 – стратегію дослідження генезису правової системи України в рамках 

системно-інформаційного підходу задає системно - інформаційний принцип, який 

полягає в розгляді об’єкту вивчення крізь призму категорій ,,система” і ,,інформація”. 

У цілому системно-інформаційний підхід виступає формою залучення в 

дослідження генезису правової системи України методологічних засобів 

метанаукового плану, а саме: системного і інформаційного підходів, які 

взаємодоповнюючи один одного задають загальну стратегію наукового пошуку в 

рамках системно-інформаційних уявлень про суттєві властивості правової системи 

як інформаційно-правового утворення з властивими таким утворенням 

закономірностями функціонування і розвитку. 

У свою чергу, системний і інформаційний підходи, кожний окремо, інтегрує 

набір пізнавальних засобів, здатних відобразити відповідну своєрідність 

властивостей правової системи з одного боку як системної, інтегративної, 

кооперативної (колективної) якості, а з іншого, як інформаційно-правового 

утворення, що володіє ознаками і властивостями систем антропосоціокультурного 

типу. 

У цьому разі, структура системно-інформаційного підходу у дослідженні 

генезису правової системи України постає як стійкий зв'язок системного характеру 

між взаємодоповнюючими одне одного комплексними способами пізнання реальної 

дійсності у цілому і правової дійсності, зокрема. У їх числі перебувають як 

традиційні, так і інноваційні методологічні способи пізнання й освоєння правової 

дійсності. 

До традиційних способів пізнання відносяться діалектика, системний, 

спеціально-юридичний і соціологічний підходи. Два останніх, кожний окремо, у 

свою чергу, інтегрує набір пізнавальних засобів, що відображають відповідну 

своєрідність властивостей права, а, відтак і правової системи: порівняльно-правовий 
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метод, типологічний підхід, нормативно-юридичний підхід, функціонально-

інструментальний підхід, інституційний підхід, аксіологічний підхід, діяльнісний 

(праксеологічний), генетичний і соціокультурний підходи тощо. До інноваційних 

способів пізнання відносяться синергетичний, комунікативний і інтегративний 

підходи тощо.  

З’ясування архітетектоніки зв’язків між пізнавальними комплексами 

системного і інформаційного підходів, що визначають евристичність системно-

інформаційного підходу як загальнонаукового способу пізнання – це складна і 

маловивчена проблема. Оскільки детальний її аналіз не є предметом нашого 

дослідження , зупинимося лише на окремих аспектах в рамках нашої теми, що дасть 

можливість визначити проблеми, які можуть бути вирішені засобом системно-

інформаційного підходу.  

Правова система як інформаційно-правове утворення (як будь-яка соціальна 

система) володіє ознаками саморегульованих, самоорганізованих функціональних 

систем із потоками інформації, дією прямих і зворотних зв’язків, інформаційною і 

комунікативною взаємодією із середовищем, формує особливі інформаційні 

структури, що фіксують генетичний досвід попередніх взаємодій, важливий для 

збереження властивостей своєї цілісності, вирізняється динамізмом тощо.  

У цьому разі, системно-інформаційний підхід виступає одним із аспектів 

системної методології, який забезпечує особливий ракурс наукового розгляду 

генезису правової системи крізь призму передачі, отримання, зберігання і обробки 

інформації як всередині системи так і у її зв’язку із середовищем. Отже прямо 

співвідноситься, з одного боку, із системно - інтеграційним, системно -

 комунікативним та системно - історичним аспектами системного підходу, а з 

іншого – із спроможністю інформаційного підходу до виявлення нових якостей, 

важливих для розуміння сутності генезису правової системи, напрямів розвитку 

цього процесу на основі знання загальних властивостей та закономірностей 

інформаційних процесів.  

Так, системно-інтеграційний аспект системного підходу звернений на 

виявлення сукупності якісних властивостей системи, що забезпечують її цілісність і 
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особливість; системно - комунікативний – на виявлення зовнішніх зв’язків даної 

системи з іншими, тобто її зв’язків із оточуючим середовищем; системно-

історичний – на з’ясування умов які складаються під час виникнення системи, 

пройдених нею етапів, сучасного стану, а також можливих перспектив 

розвитку [ 417 ]. 

Дослідницький актив інформаційного підходу, заснований на принципах 

комунікативності й інтегративності та обов’язковому використанні поняття 

соціальної інформації, є вагомим у пізнанні процесів неперервності і спадкоємності у 

розвитку правової системи, механізму її якісних трансформацій. Його спроможність, 

як засобу пізнання, на нашу думку, переконливо розкриває у своїх працях російський 

науковець С. Дятлов, досліджуючи механізми соціально-економічних процесів в 

умовах інформаційного суспільства і демонструючи на широкій доказовій базі 

цілісну інтегрально-інформаційну єдність (у часі і просторі) усіх суспільно –

 історичних епох і всіх поколінь людей минулого, сучасного та майбутнього 

[418 – 420].  

Основні висновки праць С. Дятлова знайшли відображення у наступних 

положеннях:  

 – динаміка соціальних процесів має інформаційну природу, або інформаційно 

задану генетичну основу; зв’язок між різними поколіннями людей, зв’язок між 

минулим, сучасним і майбутнім, зв'язок між різними історичними і соціально –

 економічними епохами існування людської цивілізації – це інформаційний зв'язок. 

Предметними носіями цього зв’язку є інтегральні продуктивні сили суспільства, які 

мають єдину субстанцію – певним чином закодовану інформацію на предметних, 

матеріальних, ідеальних (речові і неречові) та живих (люди) носіях; нинішнє 

покоління людей, відтворюючи своє суспільне життя, за допомогою інформації з 

одного боку, використовує досвід попередників, а з іншого, створює свій, яким, 

завдяки інформації, будуть користуватися нащадки; власне у такий спосіб 

здійснюється історичний, соціальний, економічний та інший (безумовно, і правовий –

 М.М.) зв’язок між різними поколіннями людей і реалізується цілісність усієї 
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людської цивілізації, на усіх стадіях і етапах розвитку цивілізації, з моменту 

виникнення і до наших днів;  

 – сутнісною основою, цементуючим стрижнем цілісності усієї людської 

цивілізації виступає інформаційний зв'язок, який необхідно розуміти широко, 

багатоаспектно і діалектично. Вираженням діалектики інформаційного зв’язку, що 

лежить в основі цілісності цивілізації виступає відношення логічного і історичного, 

як принцип інформаційної цілісності суспільства зміст якого становить 

комунікативна і інформаційна взаємодія, спрямована на координацію і інтеграцію 

зусиль задля досягнення всезагального інтересу, тобто кінцевої мети, яка обумовлює 

мету правової системи. 

Отже із вище наведених положень випливає, що системний та інформаційний 

підходи відображають окремі аспекти організаційних властивостей інформації в 

розвитку соціальних систем. Спільними для них є поняття комунікативної і 

інформаційної взаємодії. На цій спільній основі, доповнюючи одне одного, ці два 

підходи створюють додаткові можливості для застосування в рамках системно-

інформаційного підходу основних положень законів збереження інформації, 

системності інформації і принципу збереження систем і, у такий спосіб, задають 

загальну стратегію наукового аналізу генезису правової системи України в рамках 

системно-інформаційної методології. 

Істотно, що інструментальні можливості понять комунікативної і 

інформаційної взаємодії посилюються в рамках інтегративного методу. Він, у свою 

чергу, заснований на принципах інтегрального праворозуміння, одним із варіантів 

якого визнається теорія комунікативного права [ 73 –74; 80; 421]. Завдання 

інтегративного методу полягає в синтезі ключових аспектів теорії правової системи: 

системного і нормативно-ціннісного 

Так, в координатах інтегрального праворозуміння поняття комунікативності 

виражає: а) зв’язок правової системи із діяльністю правових установ і закладів, 

суб’єктів права і правових відносин тощо; б) стверджує ідею діалогу культур, тобто 

звернене до аналізу впливу духовного фактора на функціонування і розвиток 

правової системи (запропоновані вітчизняним правознавством теоретичні моделі 
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правової системи, обов’язково включають духовний аспект правової системи 

[ 35, c.13 ] ); в) здатність правової системи акумулювати правовий досвід минулого, а 

в умовах детермінованого хаосу відтворювати базові правові цінності, що знаходять 

вираження у характерологічних рисах правової культури, правової свідомості і 

правової ментальності. І правова культура, і правова свідомість, і права ментальність, 

з огляду на свою метафізичну природу, можуть розглядатися тими елементами 

правової системи, які здатні нести у собі генетично запрограмовані параметри 

порядку.  

Поняття інформаційної взаємодії, з одного боку, вказує на присутність 

інформаційних зв’язків між окремими елементами системи (підсистем, рівнів) і у 

відношенні і зовнішнім середовищем, а з іншого – на зв'язок інформації і 

самоорганізації [ 175; 422 ]. Істотно, що поняття саморганізації розглядається в 

літературі як фундаментальне поняття і діалектики, і синергетики. Так, в матеріалах 

одного із наукових проектів з проблем синергетики соціальних комунікацій 

наголошується: ,,…Для синергетики ця категорія (самоорганізація - М.М.) є 

системоутворювальною, під нею розуміють здатність до саморозвитку відкритих 

систем, які обмінюються матеріально - інформаційними ресурсами і енергією з 

оточуючим середовищем….У матеріалістичній діалектиці категорія самоорганізації 

розглядається як властивість матерії… і співвідноситься із самоперетворенням перш 

за все матерії, з якою пов’язані будь - які зміни взагалі...” [ 423, с.53 ].  

Синергетика і діалектика, виявляючи закономірності становлення, виникнення 

і розвитку систем, у тому числі і правових, перебуваючи в єдності і не допускаючи 

дискретності у розумінні цієї єдності, зобов’язують при проведенні дослідження, в 

залежності від конкретного його етапу, безпосередньо апелювати до пануючого (на 

даному етапі) положення синергетичної чи діалектичної логіки з урахуванням 

конкретних умов постановки проблеми. При цьому провідними залишаються 

принципи системності, розвитку, самоорганізації тощо, органічний зв'язок яким задає 

поняття інформації. Мова йде відповідно про синергетичну концепцію 

детермінованого хаосу, засновану на інформаційно-комунікативній моделі світу і 

діалектико - матеріалістичну концепцію детермінізму і прогресу в рамках яких по-
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різному оцінюється дія принципу історизму, стосовно динамічних систем у 

процесуальному контексті. 

У літературі наголошується, що діалектика – це сфера онтології (сфера буття). 

Синергетика співвідносить самоорганізацію із самою системою, її елементами та з 

процесами, які відбуваються в ній. Таким чином, в координатах синергетичної 

парадгми відбуваються перехід від ,,буття до становлення”. А це вже галузь 

загальнонаукової методології найбільш наближеної до праксеологічних проблем” 

[ 423, с.53 ]. На праксеологічному рівні відбувається поєднання і співвіднесення 

об’єкта і дії (процесу) згідно із уявленнями про цю дію (процес), що виводить на 

методологічний потенціал діяльнісного підходу.  

Таким чином, узагальнюючи сказане, системно-інформаційний підхід до 

генезису правової системи України можна визначити як спосіб теоретичного 

пізнання, що становить систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених понять, 

принципів і методів міждисциплінарного рівня дослідження: діалектики, 

синергетики, системного і інформаційного, інтегративного, діяльнісного і т.п. 

підходів, які у своїй органічній єдності відображають багатоаспектне розуміння 

правової системи як інформаційно-правового явища у статиці й динаміці структурно- 

функціональних зв’язків, у просторово-синхронному і процесуально-діахронному 

вимірах її буття. 

 Переважна частина базових понять і принципів інтегрована системно-

інформаційним підходом шляхом ,,трансляції” методологічних засобів 

метанаукового плану, загальної теорії систем (система, цілісність, системність, 

інтегративність, ієрархічність та ін.), синергетики (самоорганізація, 

самообумовленість, комунікативна самодетермінація, взаємний перехід енергії 

творення в інформацію та ін.), діалектики (саморозвиток, детермінація, історизм, 

 взаємоперехід частин і цілого, всезагальний зв'язок і розвиток, єдність неперервності 

і дискретності, взаємозв’язок генезису, структури і функцій і т.п. ) інформаційного 

підходу (цінна інформація, інтерсуб’єктивність, комунікація та ін.) [ 424 ], 

діяльнісного підходу (категорія предметної діяльності людини, мета якої задоволення 

потреб). Усі ці принципи й поняття переплітаються у своїй взаємодії із загальними 
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закономірностями дослідження і моделювання систем [ 291 ] і в органічному зв’язку і 

взаємообумовленості задають системно-інформаційний ракурс методологічного 

забезпечення проблеми генезису правової системи як інформаційно-правової 

цілісності. 

Стисла характеристика методологічних можливостей системно-

інформаційного підходу і меж його адаптації до дослідження генезису правової 

системи України дозволяє перейти до центрального пункту нашого аналізу – 

з’ясувати у чому ж конкретно виражається перевага системно-інформаційного 

ракурсу теоретичного аналізу проблеми генезису правової системи України у 

порівнянні із традиційними догматично-нормованими елементно-структурним і 

структурно-функціональним підходами.  

Мета застосування традиційних підходів полягає в оптимізації поведінки уже 

сформованої системи. Отже, комплексне дослідження правової системи в рамках 

традиційних підходів зорієнтовано переважно на предметний і функціональний зрізи 

системного дослідження. Внутрішні і зовнішні зв’язки аналізуються в статиці 

(динаміка функціональних зв’язків при чітко заданій структурі і навпаки; 

урівноважене суспільство в статиці без включення зв’язків еволюції і розвитку) 

оскільки динаміка і механізми розвитку середовища функціонування систем не є 

предметом вищеназваних підходів. 

  Щодо проблематики генезису правової системи, акценти зосереджуються на 

спеціально - юридичному і соціально - політичному аспектах цього процесу через 

призму виникнення і удосконалення юридичних форм регулювання суспільних 

відносин, удосконалення техніко - юридичного змісту правової системи та 

юридичного інструментарію, усього комплексу регулятивних і охоронних засобів з 

точки зору дієвості правових механізмів опосередкування суспільних відносин; 

становлення і накопичення цінностей і надбань нормативно-регулятивної культури. 

 Щодо генезису конкретно правової системи України увага концентрується на 

тенденціях формування особливостей цілісного утворення, яке вирізняється техніко – 

юридичною конструктивністю і єдністю. Дослідження проводяться в рамках 

методики причинно-наслідкових зв’язків. 
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Питання спадкоємності у розвитку порушуються винятково у частині 

правонаступності. При цьому в основному враховується та обставина, що не 

дивлячись на історично тривалі ,,перерви”, ,,кроки назад” у розвитку правових 

систем, все ж відбувається поступове накопичення і передавання у спадок правових 

цінностей, але таких, що мають відношення, перш за все, до техніко - юридичного 

змісту права; а джерело руху хоч і вбачається в самій правовій системі (особливість 

генетичного підходу), але пов’язується в основному із зміною законодавства (це 

частково пояснюється тим, що, принаймні, для системних досліджень традиційною 

залишається жорстка ідеологічна прив’язка до висновків матеріалістичної діалектики, 

яка джерелом руху називала суперечності всередині об’єкта і тільки). 

У результаті традиційних підходів створюються переважно описові, а не 

пояснювальні моделі правової системи, що досліджується. В рамках описових 

моделей такі проблеми генезису правових систем як перервний і неперервний їх 

розвиток, як реалізовані і нереалізовані альтернативи, поступальність і циклічна 

відтворюваність моментів, як системний цілісний процес трансформації, комплексні і 

генетичні закономірності генезису тощо не підлягають системним узагальненням. 

Дослідження проводяться ,,від досягнутого” без врахування генетичного досвіду 

попередніх перетворень правової системи з часу зародження. 

Системно-інформаційний підхід значно розширює традиційну наукову систему 

дослідження проблематики правової системи у цілому і генезису правової системи 

України, дає можливість моделювати цей процес починаючи з моменту виникнення 

права, формування архаїчної, звичаєво-правової системи та подальшу трансформацію 

останньої в інтегровану національну правову систему сучасного типу. 

В рамках системно-інформаційного підходу правова система розглядається під 

кутом зору передачі, отримання, зберігання і обробки інформації як всередині 

системи, так і у її зв’язку із середовищем. Він орієнтує на узагальнення, які мають 

виразити процесуальний аспект генезису правової системи і у такий спосіб 

підтверджує дію принципу зв’язку функції, генезису і структури, допомагає з’ясувати 

механізм трансформації правової системи особливо у перехідні періоди суспільних 

трансформації з урахуванням особливостей генетичного (історичного ) типу зв’язку. 
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Щодо національних правових систем головна увага приділяється єдності 

соціального, юридичного, соціокультурного, історичного, статичного і динамічного у 

правовій системі як однопорядкових, а не у протиставленні явищ. Усі названі аспекти 

органічно пов’язані і тому було б помилкою підносити чи применшувати кожний із 

них за рахунок інших уже б тому, що правова система, як і будь - яке складне 

системне утворення, може розглядатися у багатьох аспектах філософсько-правовому, 

історичному, компаративістському, соціологічному, спеціально-юридичному. 

Розуміння правової системи на кожному із рівнів не може бути різним за 

сутністю, оскільки на філософсько-правовому (світоглядному) рівні вона оцінюється 

як реальність історично досягнутого нормативного стандарту індивідуальної свободи 

людини та екзистенційних можливостей її реалізації. На компаративістському рівні –

 як національна юридична (державно-правова) система. На історичному рівні – крізь 

призму людської діяльності, для якої характерні властивості системи, здатної до 

самоорганізації. На соціологічному рівні здійснюється діагностика актуального стану 

справ у суспільстві з точки зору відповідності реально існуючої соціальної системи 

визначеному на державному рівні нормативно-правового стандарту здійснення прав і 

свобод людини та умов реалізації екзистенційних цінностей громадянського 

суспільства. На спеціально-юридичному рівні правову систему, її призначення у 

суспільстві визначають операційно, як нормативно-законодавчу форму суспільних 

відносин, в рамках якої змістовно і по суті мають бути створені умови для 

максимального узгодження різноманітних інтересів як приватного так і публічного 

характеру. 

Характеристика, пояснення і розуміння генезису правової системи України, її 

ролі у створенні і забезпеченні умов правового порядку в суспільстві має комплексно 

здійснюватися з урахуванням розуміння правової системи на усіх рівнях у їхньому 

взаємозв’язку. Лише за таких умов буде реалізований логічний принцип істинності 

знання та можна буде говорити про сучасну правову систему України як реальність 

правової дійсності на правовій карті світу, яка стверджувалась у процесі 

багатовікового правового розвитку українського народу, а не про ідеальний тип, 

властивий тільки віддаленому майбутньому, чи таку реальність, яка тільки-що 
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стверджується в умовах розбудови національної держави, починаючи з часу 

проголошення її незалежності. 

Системно-інформаційний підхід, враховуючи дію закону збереження 

інформації, відкриває можливості до широкого застосування принципу неперервності 

і дискретності в процесі генезису, дозволяє визначити роль правових традицій в 

механізмі спадкоємності, а сам генезис аналізувати як неперервний еволюційний 

розвиток від первинних  елементарних  сутностей, через усю  сукупність проміжних, 

усталених систем – еволюційних попередників.  

У його рамках складаються умови для коректного розв’язання дискусійної 

проблеми ядра правової системи, тієї цеглинки, яка є наріжною у пізнанні 

багаторівневої архітектоніки правової системи і відіграє роль системоутворюючого 

фактора у розбудові системного знання про цей об’єкт. Так, зокрема, В. Корельський, 

Л. Луць, В. Перевалов, А. Семітко та ін. ядром правової системи визначають 

особистість (суб’єкт) з її правовою свідомістю [ 174, c.42, 43; 425, c. 467, 471 та ін. ]. 

Протилежної думки дотримуються М. Байтін, О. Баулін, А. Глєбов, Ю. Старилов та 

ін. наголошуючи, що, правильніше було б говорити про суб’єкта, носія прав і 

обов’язків як генералізуючого елемента правового життя, а не правової системи, 

оскільки остання включає в себе права, свободи, обов’язки (суб’єктивне право), але 

не їх носіїв – фізичних і юридичних осіб – громадян, організацій, підприємств, 

установ, іноземних фірм і компаній, державних органів, громадських об’єднань, 

держави у цілому. Усі вони є суб’єктами права. Якщо розглядати суб’єктів права в 

якості ядра, головного компонента правової системи то це позбавляє останньої 

якостей ,,правової” і ,,системи”, перетворюючи поняття ,,правова система” у 

беззмістовну, позбавлену здорового глузду абстракцію” [ 133, c.325  ].  

На нашу думку, погляди М.Байтіна, О.Бауліна, А.Глєбова, Ю.Старилова та ін. 

більш адекватно узгоджується із теорією функціональних систем, в рамках якої 

поняттям ,,суб’єкт” позначаються ті елементи правової системи, які здатні 

отримувати інформацію і відповідним (адекватним) чином реагувати на неї. Отже, це 

не обов’язково має бути людина як суб’єкт соціальної дії, на що й звернув увагу 

М. Байтін, наголошуючи (його погляд співпадає із поглядами фундаторів теорії 
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правових систем В. Кудрявцева, А. Васильєва та ін.), що таким елементом є норма 

права [ 427 ]. 

Традиційні  підходи залишають поза увагою кооперативні процеси у розвитку 

системних досліджень. Системно - інформаційний підхід орієнтує на аналіз 

кооперативного характеру процесів, які лежать в основі саморегулювання, 

самоорганізації і розвитку правової системи та досягнення нею вищого рівня ефекту 

емерджентності в процесі розвитку. Так, Ю. Онопрієнко роз’яснюючи сутність 

кооперації, наголошує, що кооперація – це складна система, яка складається із 

взаємопов’язаних простих систем, кожна із яких в принципі здатна до самостійного 

існування. Кооперація формується на основі принципів рівноправності 

(співвіднесеність рівнів організації), добровільності (готовності до об’єднання), 

несуперечливості (взаємного тяжіння), взаємодоповнюваності (кожний елемент 

вносить специфічно своє у спільний фонд). Саме ці принципи дозволяють вийти на 

рівень емерджентності – появи нових інтегративних властивостей, які не притаманні 

жодному із елементів кооперації. Практично всі складні цілісні системи у свій час 

сформувались через стан кооперації. Отже ,,…кооперацію можна розглядати як 

універсальний феномен стрибкоподібного ускладнення організації в процесі 

переходу від складних ( сумативних) систем до систем цілісних” [ 207, c.29 ]. 

Ми зупинилися на розширеному аналізі поняття кооперації з тією метою, щоб 

продемонструвати здатність системно-інформаційного підходу до посилення 

пізнавального потенціалу структурно-функціонального підходу. Він не заперечує 

пізнавальний потенціал логічних моделей правової системи, які створені на основі 

останнього, а скеровує на використання їх як базових у пізнанні. Відтак, замість 

математичної редукціоністської моделі правової системи пропонує модель, де усі 

компоненти правової системи перебувають у кооперативному зв’язку, а їх 

інформаційна взаємодія виступає суттєвою стороною еволюційного процесу. 

 У цьому разі, моделювання кооперативних взаємодій у рамках системно-

інформаційного підходу дозволяє проводити якісну оцінку динаміки розвитку 

правової системи як у функціональному, так і в генетичному (історичному) ракурсі, а 

також говорити про інформаційний зміст самого процесу генезису правової системи 
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України. Це дає можливість, не тільки зрозуміти, а й теоретично відтворити реальну 

правову систему України на основі дослідження діалектики організаційного і 

соціального рівнів, починаючи із найпростіших форм їх еволюції. 

Інакше кажучи, в основі теоретичного аналізу генезису правової системи має 

лежати положення про те, що її інтегративні властивості правової системи 

формуються через стан кооперації. За рахунок кооперативної дії елементів виникає 

самоорганізація, з’являється нова інформація, система досягає ефекту 

емерджентності. 

Під терміном ,,емерджентність”, запровадженим в теорію системних 

досліджень Ф. Льюісом, традиційно розуміють, що ціле зазвичай більше частин, 

тобто на кожному рівні складності виникають нові, часто не передбачувані якості, які 

не властиві складовим частинам [ 428, с.183 – 200 ]. Поняття емерджентності 

відображає атрибутивну властивість системи зберігати цілісність, розвиватися 

всупереч несприятливим (деструктивним) впливам з боку зовнішнього середовища, 

виконувати свої функції і реалізовувати мету – досягнення конкретного 

системного ефекту [429, c.8 ].  

Традиційно в системних дослідженнях, зорієнтованих на концепцію 

завершеної функціональної цілісності системний ефект розглядається як здатність 

системи набувати нових можливостей за рахунок об’єднання елементів за певними 

правилами (тобто об’єднання їх в систему). У цьому разі , поняття ,,системний ефект” 

і ,,емерджентність” розглядаються як синоніми. Водночас поняття емерджентності 

щодо інформаційної системи дозволяє не обмежуватися вивченням її елементів і 

зв’язків між ними, а виконувати цілісний аналіз усієї системи [ 430, c.145 ], що є 

важливим і необхідним для усвідомлення сутності об’єкта, що вивчається. 

Для цілей нашої дисертаційної роботи керівним є положення, що в рамках 

системно-інформаційного підходу поняття ,,системний ефект” і ,,емерджентність” не 

розглядаються як синоніми. Нам важливо пояснити як інформаційна система досягає 

рівня дії ефекту емерджентності. А пояснення таке: системного ефекту вона може 

досягти різними методами й шляхами. Інтегративних властивостей (тобто виходу на 

рівень дії ефекту емерджентності) набуває виключно через кооперацію. Остання 
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формується на основі вже названих вище принципів рівності, добровільності, 

несуперечливості, взаємодоповнюваності. 

Цей принципово новий спосіб розуміння умов набуття системою як цілісним 

інформаційно-правовим феноменом системних властивостей дозволяє стверджувати, 

що правова система, як і усі складні функціональні системи, не залежно від рівня 

своєї організації і від кількості складових компонентів мають одну і ту ж 

функціональну архітектуру у якій визначальним, домінуючим фактором виступає 

кінцевий результат, точніше системний ефект, що стабілізує організацію системи. 

Проте шляхи досягнення результату (системного ефекту) можуть бути різними. Його 

можна досягти або шляхом об’єднання елементів за певними встановленими 

правилами, або за рахунок ефекту емерджентності, що здійснюється шляхом 

кооперації. 

У цьому разі, з урахуванням тієї обставини, що функції правової системи 

виконуються у нормативній формі, застосування системно-інформаційного підходу 

до генезису правової системи України слід розпочинати саме з формування норм 

суспільної моралі, ритуалів і правових звичаїв як джерел права та обов’язково 

співвідносити з проблемою виникнення і етапів становлення механізму соціального 

управління. У літературі існує думка, що цей механізм представляє собою 

функціональну систему, що розвивається в процесі еволюції і лежить в основі 

процесів саморегуляції і саморозвитку систем живої природи, соціальних систем, 

усієї ноосфери, а також процесів пізнання [ 431].  

Традиційні підходи залишають поза увагою ціннісно-нормативний аспект 

дослідження правової системи. Водночас, принципові моменти системно -

 інформаційного підходу зорієнтовані: а) на фундаментальні показники моральності й 

духовності; б) на необхідність усвідомлення прогресотворчої функції у 

цивілізаційному процесі людського або гуманітарного чинника, глибинний зміст 

якого в пріоритетно-стратегічному плані складають інформаційний, інтелектуальний 

і інноваційний ресурси людства [ 189, с. 394 ]. Історично здобутий людством 

інформаційний ресурс в рамках системно-інформаційного підходу є функціонально 
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необхідним засобом цілепокладання і соціального розвитку і чи не єдиним 

філогенетичним неперервним носієм цивілізаційних цінностей” [ 189, с.367, 393 ]. 

З урахуванням вище сказаного, на нашу думку, головне інформаційне 

узагальнення даного дисертаційного дослідження полягає в тому, що в процесі 

генезису правової системи відбувається передача не самих структур, елементів, 

функцій, а цінної інформації про них, яка інтегрується правовою традицією і 

знаходить вираження в регулятивному, правотворчому, правореалізаційному 

процесах. 

Таким чином, нами встановлено обмеженість концептуальної бази традиційних 

догматично-нормованих підходів у дослідженні генезису правової системи, яка 

виражається перш за все у тому, що ці підходи включають два основних аспекти: 

пізнавальний (описовий) і конструктивний ( використовується для створення систем). 

Інакше кажучи, зорієнтовані на виявлення тільки окремих зв’язків правової системи 

(як системного об’єкта) із усієї множини можливих. Безумовно, це якраз ті зв’язки, 

які забезпечують чітку організацію системи і відповідальні за її цілісне 

функціонування, але винятково як уже сформованого, зрілого об’єкта.  

Виявлено логічну межу методологічних можливостей цих підходів у 

дослідженні правової системи. Вони обмежуються вивченням суттєвої ролі 

структурних зв’язків і відношень і приводять до того, що у якості головного завдання 

наукових досліджень виступає власне вивчення структури і функцій правової 

системи, натомість інші, властиві правовій системі характеристики, а саме, 

процесуальні, залишаються поза увагою дослідників, що прямо свідчить про 

абсолютизацію однобічного підходу до її вивчення.  

Доведено, що впровадження у методологічний арсенал пізнання генезису 

правової системи України системно - інформаційного підходу передбачає не 

розробку нової методології пізнання, а адаптацію у процес дослідження окремих 

наукових методів, евристичний потенціал яких може розкритися завдяки інтегральній 

якості системно - інформаційного підходу, як інструменту міждисциплінарного рівня 

пізнання.  
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Системно - інформаційний підхід до пізнання генезису правової системи 

України це – спосіб теоретичного пізнання, що становить систему взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених понять, принципів і методів міждисциплінарного рівня 

дослідження: діалектики, синергетики, системного і інформаційного, інтегративного і 

діяльнісного підходів, які у своїй органічній єдності відображають багатоаспектне 

розуміння правової системи як інформаційно-правового явища у статиці й динаміці 

структурно-функціональних зв’язків, в просторово-синхронному і процесуально-

діахронному вимірах її буття як інформаційної правової цілісності. 

Із застосуванням системно-інформаційного підходу мова не йде про 

приниження інструментальної цінності традиційних методів дослідження правової 

системи, зокрема, структурно-функціонального, формально-догматичного 

(нормативного, спеціально - юридичного), соціологічного, а про розумне їх 

співвіднесення з іншими науковими методами та забезпечення шляхів і форми їх 

плідного поєднання. 

 Наголошуємо на цій обставині саме тому, що статика і динаміка правової 

системи перебувають у різних пізнавальних площинах, відтак виникає спокуса 

відокремити, а часом і протиставити традиційні у пізнанні правової системи методи, 

загальнонауковим під гаслом ,,чистоти юридичного методу” (це, на наш погляд, 

зумовлюється активною спеціалізацією юридичної науки і практики, що 

супроводжується абсолютизацією того чи іншого методу), що суперечить принципу 

комплексного підходу у правопізнанні.  

Застосування системно-інформаційного підходу в даній дисертації 

продиктовано не власне предметом дослідження, а випливає із природи об’єкта, 

тобто апріорно прийнятої (на гносеологічному рівні) сутності правової системи як 

інформаційного утворення і може розглядатися не стільки як детально розроблена 

методологія дослідження, а як вимога до її розроблення і удосконалення. 

Актуалізація системно-інформаційного підходу у дослідженні генезису 

правової системи України обумовлена його методологічними можливостями, 

заснованими на синтезі суттєвих положень інформаційних концепцій і загальної 

теорії систем (з найновішими сучасними досягненнями). Він створює додаткові 
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можливості для виходу на новий рівень теоретико-методологічних узагальнень в 

дослідженні проблематики генезису правової системи України, на основі апріорно 

прийнятої ідеї сутності правової системи як інформаційно-правового утворення і 

синтезу знань, уже отриманих науковцями на емпіричному і теоретичному 

пізнавальних рівнях її дослідження.  

Сутність системно-інформаційного підходу полягає в реалізації вимог загальної 

теорії систем: розглядати кожний об’єкт дослідження як велику і складну систему і, 

водночас, як елемент більш загальної системи, але при цьому основну увагу 

концентрувати не на фізичних зв’язках між об’єктами існуючого світу, а на системно-

інформаційному принципі їхньої взаємодії. При цьому всі системи, що перебувають у 

взаємодії розглядаються як продуктом неперервного еволюційного розвитку від 

первинних елементарних сутностей і зберігають виражено, чи приховано інформацію 

про всі організаційні принципи, що відображають особливості основних етапів 

еволюції проміжних форм – систем-попередників.  

Особливість системно-інформаційного підходу в дослідженні генезису 

правової системи полягає в здатності задавати стратегію вивчення проблеми у 

процесуальному контексті розвитку соціальних систем. 

 У методологічному аспекті системно-інформаційний підхід не суперечить 

традиційно вживаним методам, а доповнює їх у частині пояснення інформаційної 

природи правової системи та механізму неперервного зв’язку між етапами її генезису. 

Концептуальна вимога щодо системно-інформаційного пізнання генезису 

правової системи України полягає в наступному: аналіз проблеми слід здійснювати 

одночасно з урахуванням еволюції, розвитку і організації зовнішнього для системи 

середовища у системно-інформаційному аспекті процесуальних змін та з 

урахуванням того, що у процесі генезису правова система успадковує не структуру, 

елементи, функції а цінну інформацію про них, котра інтегрується правовою 

традицією і актуалізується в регулятивному, правотворчому, правоутворювальному і 

правореалізаційному процесах. 
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4.3. Історичне і логічне у генезисі правової системи України  

 

 

Питання про відношення історичного і логічного, або, як його свого часу 

сформулював К.Маркс, про відношення наукового і дійсного розвитку, було і 

залишається актуальним у науковому пізнанні якісних показників генезису правової 

системи України в категоріях минулого, сучасного та майбутнього, оскільки у 

діалектичній інтерпретації сучасна правова система є не просто результатом 

розвитку, а результатом разом із своїм становленням; смисл правової системи як 

правової цілісності не можливо осягнути поза теоретичними формами її вираження, а 

також поза історією її розвитку. У літературі з методології наукового пізнання 

наголошується, що відокремлено строго логічне чи строго історичне дослідження 

форм суспільного буття не сприяє формуванню системного знання про 

досліджуваний об’єкт [ 308; 432 ].  

В рамках діалектики історичне і логічне виступають універсальними 

характеристиками логіки та історії розвитку явищ реальної дійсності і необхідною 

формою застосування діалектичного методу для побудови дійсно наукової теорії 

походження і розвитку будь-якого об’єкта [ 171, c.231 ]. Так, зокрема, В. Нерсесянц 

пише: ,,Чисто теоретико-логічне зображення об’єкта пізнання без урахування 

історичної обумовленості теоретичних категорій і власної логіки історії (а, отже, 

внутрішньої логіки розвитку даного об’єкта пізнання у його історичному розвитку) 

може привести лише до схоластичних конструкцій і абстрактних схем, відірваних від 

реальної історії. У свою чергу, чисто історичному підходу притаманні свої ілюзії, 

засновані на некритичній ідеалізації того чи іншого етапу історичного розвитку” 

[ 433, c.42 ]. Мова йде фактично про таке поєднання логічного і історичного, завдяки 

якому ,,стає можливим у самому теоретичному (логічному) відтворити конкретну 

цілісність зрілого об’єкта дослідження, виразити реальне значення історичного 

розвитку, у теоретико-логічному зберегти і виразити смисл історико-генетичного” 

[ 433, c.42 ]. 
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Інакше кажучи, діалектика історичного і логічного орієнтує на розробку 

системи взаємопов’язаних категорій і понять (від найбільш абстрактного до 

конкретного і навпаки), які ,,у своїй системній цілісності духовного (у науковому 

мисленні) відтворюють реальне історичне ціле з притаманними йому 

структурою,взаємозв’язками закономірностями розвитку” [ 433, c.42 ].  

У цьому відношенні, не безпідставною є думка, що в основі правових 

досліджень має лежати принцип єдності історичного і логічного, як універсальний 

принцип наукового пізнання [ 434 ]. Важливо, пише В. Нерсесянц: ,, щоб, 

багатоликість і розмаїтість явищ держави, права, політики, влади і т.п., які реально 

мали місце в історії держави і права …, знайшли адекватне відображення і 

формулювання у понятійному апараті сучасної теорії держави і права. Система 

понять у своїй зрілості і розгалуженості повинна, як така, у цілому відповідати 

реально – історичному змістові державно –правових явищ, що досліджуються. Так 

само і кожне поняття, яке претендує на статус загального (наприклад загальні поняття 

права, держави, влади тощо) має теоретично охопити і виразити відповідний феномен 

(наприклад право, держава, влада і т.п.) у його історично цілісному розвитку і 

проявах, а не лише у певному хронологічно обмеженому фрагменті його 

функціонування” [ 433, с.45 ].  

У енциклопедичних виданнях, які акумулювали досягнення як філософської, 

так і наукової думки не одного покоління вчених справедливо наголошується, що без 

логічного осмислення історичні схеми і моделі перетворюються на хаотичне 

нагромадження історичних правових норм, джерел, інститутів, фактів, подій, 

ситуацій, які позбавлені взаємозв’язку і взаємообумовленості і які сприймаються 

спрощено, як сума власних станів. Відповідно, будь-яка редукціоністсько-логічна 

схема і модель втрачає пізнавальний смисл без змістовного наповнення знаннями про 

історичний розвиток правової системи, тобто історії її структури. У свою чергу, 

вивчення історії набуває строго наукового характеру лише тоді, коли вдається 

розкрити функціональну структуру об’єкта у його розвитку і структуру самого 

процесу розвитку [ 435, с.608 ]. 
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Зазначене чітко орієнтує на комплексне пізнання складної системи зв’язків 

функціонування і генезису, аналіз яких дає уявлення про структуру як самого об’єкта 

пізнання так і про структуру процесу його розвитку. У цьому разі справедливе 

зауваження А.Черненка щодо спроможностей системного підходу до аналізу 

правових явищ, який ,, дає широку можливість досліджувати правову матерію як 

цілісне, відносно самостійне явище”, відкриває можливості до пошуку і пояснення 

,,конкретних, у тому числі конкретно-історичних механізмів правової цілісності, що 

забезпечує її функціонування і розвиток” [ 102, c.94 ], стосовно предмету нашого 

дисертаційного дослідження вимагає додаткових пояснення і уточнення (з 

урахуванням попередніх суджень, здійснених і підрозділах 4.1 і 4.2 дисертації, щодо 

методологічних можливостей традиційно вживаних вітчизняною юридичною наукою 

догматично нормованих елементно-структурного і структурно-функціонального 

підходів у дослідженні проблематики генезису правової системи) .  

Як уже наголошувалось, евристичний потенціал концепції логічного і 

історичного в дослідженні проблематики правової системи сформувався в рамках 

системної парадигми і є досить потужним. У літературі підкреслюється – головне 

полягає лише в тому, щоб ефективно ним скористатись в умовах інтенсифікації 

міждисциплінарних досліджень з позицій постмодерністської раціональності, 

зорієнтованої на ціннісно-цільові структури пізнання [ 436 ]. 

Разом з тим, як наголошує Д. Керімов у передмові до відомої праці Р.Лукіча, у 

юридичній літературі інтегрованому логіко-історичному дослідженню правових 

явищ і процесів відводиться мало уваги. Хоч зрозуміло, що ,,будь - яке дослідження у 

своїй методологічній основі має виходити із єдності історичного і логічного” 

[ 411, с.16, 17 ]. ,,Багато недостатньо розроблених і спірних положень теорії держави 

і права, – пише О. Жидков, – можуть бути аргументовано доведені тільки з 

допомогою фундаментальних, здійснених на сучасному рівні розвитку науки 

історико-правових досліджень” [ 220, c.16 ]. 

В умовах звернення юридичної науки до ціннісно-цільових аспектів пізнання 

загострились проблеми, вирішення яких засобами традиційно вживаних вітчизняною 

наукою методів в рамках системного підходу наштовхнулось на нездоланні 
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труднощі. Наприклад, в рамках системного підходу цілком можливе вирішення 

низки теоретичних проблем пов’язаних з історією права, правової системи, окремих її 

компонентів. Він дозволяє, зокрема, простежити еволюцію змісту цих явищ 

правового життя, їх розвиток як особливих різновидів (підсистем) суспільної 

системи. Проте в основному пізнання обмежується строго логічним, часто описовим 

аналізом. 

Обмеженість концептуальної бази системного підходу полягає перш за все у 

тому, що він зорієнтований на виявлення тільки окремих  зв’язків  правової  системи 

 як системного об’єкта) із усієї множини можливих. Безумовно, це якраз ті зв’язки, які 

забезпечують чітку організацію системи і відповідальні за її цілісне функціонування, 

але винятково як уже сформованого, зрілого об’єкта.  

Як уже наголошувалось, надання переваги вивченню суттєвої ролі 

структурних зв’язків і відношень приводить до того, що у якості головного завдання 

наукових досліджень виступає вивчення власне структури і функцій правової 

системи, натомість інші, властиві правовій системі характеристики (найчастіше 

процесуальні) залишаються поза увагою дослідників, що прямо свідчить про 

абсолютизацію однобічного підходу до її вивчення. Саме в цьому вбачається логічна 

межа методологічних можливостей системного підходу. Вона стає особливо 

помітною, коли системний підхід проектується на проблему хроноструктури (на 

проблему історичного часу), національних особливостей генезису, ціннісно-цільових, 

перехідних структур які можуть функціонувати винятково завдяки зв’язкам 

соціально-інформаційного характеру. У такому разі, цілком правомірним виглядає 

узвичаєний для вітчизняної правової науки аналіз або функціональної структури 

правової системи у статиці, або її історії, коли безпосередньо предметом дослідження 

є розвиток окремих складових або рівнів правової системи тощо. 

Як результат, проблема ,,наповнення” абстрактної, логічної форми (поняття 

правової системи) конкретно національним змістом або залишається не 

затребуваною, або наповнюється формально-соціологічними характеристиками, 

індиферентними до національних особливостей.  
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У цьому разі, в літературі не безпідставно висловлюється думка, що  

,,…призначення системного підходу, який відображає специфіку наукового пізнання 

реальних явищ та процесів, є певна схематизація, а, отже і ,,спрощення 

реальності”[27, с.18], а системна парадигма в цілому лише наполовину задовольняє 

потреби в дослідженнях, особливо ціннісно-цільових, перехідних структур і потребує 

збагачення на основі парадигми постмодернізму [ 437,c. 90, 91]. Так, професор 

О.Тихомиров пише: ,,Постмодернізм не подібний на жоден із видів світоглядних 

рефлексій, є багатовимірним, плюралістичним і поліфонійним осмисленням проблем 

нелінійної спадковості розвитку людства ХХ – ХХІ ст., призначений (тут науковець 

посилається на висловлювання Р. Рорті – М.М.) не тільки пояснити спадковість між 

минулим і майбутнім, а й допомогти зробити майбутнє відмінним від минулого” 

[ 438, с. 297 ].  

Як уже наголошувалось, з посиланням на професора В.Селіванова, вітчизняна 

наука як результат правового мислення, для того, щоб мати вагу для практики, має 

ґрунтуватися як на поняттях, що відображають постійний діалектичний рух і зміну 

соціальної дійсності, так і рухливих визначеннях відповідних понять, що породжені в 

системі певної правової культури, рівно як і традиції, що виробляються і 

підтримуються людьми певної суспільної культури [ 297 ]. Ця методологічна посилка 

має пряме відношення до пізнання правової системи, оскільки зміст і структура 

останньої не зводиться до сукупності правових норм, які видаються і санкціонуються 

державою, а включає в себе також правову культуру, правову ідеологію, правову 

свідомість, правовий менталітет, правові традиції, звичаї та багато інших 

компонентів, які прямо пов’язані не тільки з державою, а й з суспільним життям 

взагалі [ 64, с. 98 – 100 ].  

Розгляд у цьому плані проблеми генезису правової системи України, 

виявляється ефективним у зв’язку із вивченням механізму спадкоємного закріплення 

і передачі соціально-значущої інформації, важливої для формування і розвитку 

сучасної правової системи України та вираження цього процесу у логіці понять, що й 

актуалізує проблему аналізу особливостей відношення логічного і історичного в 

рамках системно-інформаційного дослідження генезису правової системи. 
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Ще раз наголосимо, що згідно з принципом комунікативності існує цілісна 

інтегрально-інформаційна єдність (у часі і просторі) усіх суспільно-історичних епох і 

усіх поколінь людей минулого, сучасного і майбутнього. Сутнісною основою, 

цементуючим стрижнем даної цілісності виступає інформаційний зв'язок між 

стадіями, етапами і фазами процесу розвитку, основою якого визнається 

діалектичний синтез логічного і історичного, як принцип інформаційної цілісності. 

Його дія полягає у тому, що правова система, як об’єкт правової дійсності існує 

завдяки зв’язкам соціально - інформаційного характеру. Будь-які типи зв’язків 

правової системи: системні, структурні, функціональні, історичні тощо 

розглядаються саме як інформаційні зв’язки, умови до пізнання сутності і змісту яких 

оптимально складаються в рамках  системно - інформаційного підходу. 

Коротка характеристика значення концепції історичного і логічного у 

комплексному пізнанні правових явищ і в концептуалізації правових понять дозволяє 

перейти до особливостей системно-інформаційного дослідження генезису правової 

системи України у контексті відношення історичного і логічного. Уточнимо, що в 

основі такого дослідження лежить ідея синтезу основних принципів 

системоцентричного і антропоцентричного вимірів буття правової системи, 

сформульована нами в рамках гіпотези дисертаційного дослідження. Суть ідеї – дві 

універсальні характеристики розвитку правової системи логічне й історичне 

неминуче змикаються із ментально-етнічними її характеристиками як національної. В 

основі змички лежить принцип інформаційної цілісності, змістом якого є 

діалектичний синтез логічного і історичного. 

У широкому розумінні дослівне значення поняття ,,ґенеза” із грецької означає 

момент зародження, становлення і подальший розвиток, який приводить до певного 

стану, виду, явища [ 439, с. 290 ]. Аналіз зародження, виникнення і становлення 

правової системи України пов’язаний із досить віддаленою часовою локалізацією 

моделі, що створюється. Отже, цей процес у часі як емпіричний факт відтворити 

точно і однозначно досить важко, але цілком можливим є логічний аналіз емпірично 

доступного об’єкту (сучасної правової системи), який одночасно є результатом 

послідовних стадій еволюції однієї і тієї ж правової матерії. Тобто мова йде про 
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можливість логічної реконструкції картини послідовної еволюції в часі, виведення 

одного об’єкта із іншого та їх шикування у послідовний історико-генетичний 

ряд [ 440, с.248 ]. 

Логічне відтворення  здійснюється способом  сходження від  абстрактного  до 

конкретного і відображає реальну історичну послідовність у часі фаз процесу, що 

вивчається – процесу зародження, становлення, розквіту і занепаду конкретного 

об’єкта. 

У цьому разі, фундаментальною передумовою теоретичних конструкцій 

виступає не множинність окремих фактів, а конкретне ціле, як ,, історична 

тотальність”, що розвивається (у нашому випадку правова система як цілісність, як 

правова тотальність). Принципове значення має положення, що наука досліджує один 

і той же предмет, але на різних щаблях його історичної зрілості. Вища стадія зрілості 

у рафінованому вигляді демонструє ,,істину нижчих стадій розвитку” [ 440, с. 245 ]. 

Це означає, що у кожний окремий момент часу (у тому числі і у вищій фазі своєї 

історичної зрілості) будь - яка конкретна цілісна система (,,історична тотальність”) 

активно відтворює усі ті необхідні передумови і умови свого зародження, які вона 

отримала на початку у вигляді ,,уламків” тієї ,,тотальності”, яка передувала їй. І, 

навпаки, руйнує все, що заважає подальшому процесу розвитку. Іншого 

,,будівельного матеріалу,, вона немає. Отже, усі дійсно необхідні історичні 

передумови зародження конкретної системи обов’язково присутні у структурі 

розвиненої, зрілої системи, яка є продуктом і результатом свого становлення, 

виникнення та розвитку [ 440, с. 248 – 249 ].  

Таким чином, фундаментальною передумовою теоретичної (логічної) 

побудови моделі генезису правової системи України виступає не множинність 

одиничних факторів, які складають структуру правової системи, визначену через її 

функції, а конкретна правова система, як ,,правова тотальність”, що розвивається, але 

з урахуванням особливостей цього розвитку. У цьому разі, теоретичний аналіз 

правової системи як ,,правової тотальності” у будь - якій фазі генезису означає аналіз 

якісного рівня її історичної зрілості, але при цьому враховується важливий момент, 
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що будь-який рівень історичної зрілості є не просто результатом розвитку, а 

результатом свого становлення. 

Зміст цього положення прямо співвідноситься із пошуком інформаційного 

генетичного ядра яке зберігає інформацію про якісні особливості етапів становлення, 

виникнення і формування конкретної національної правової системи, утримує цінну 

інформацію про досвід попередніх її перетворень. 

Пошук інформаційно-генетичного ядра, безумовно, має здійснюватися у 

координатах відношення історичного і логічного, але у зв’язку із базовим концептом 

права як ядра правової системи. Таким базовим концептом виступає правовий 

порядок, оскільки воля до порядку властива тією чи іншою мірою усім народам. 

Порядок наводиться і досягається звичними для кожного народу методами, 

відповідно до усталених національних зразків [ 441 ]. Ці зразки важко піддаються 

елімінаціям з часом, оскільки самі народи, як національно-історичні утворення 

характеризуються досить сталими, сформованими протягом тисячоліть, несвідомими 

психоментальними структурами, які дозволяють говорити про психологічні 

особливості тієї чи іншої нації. Природною основою її культури, специфіки усіх форм 

прояву ,,є психоментальний генотип, структура національного несвідомого, що 

визначають глибинні особливості, справжнє природно-історичне її ,,обличчя” 

[ 282, с. 174 – 175 ]. 

У цьому разі, пильної уваги заслуговує ідея осмислення історичної динаміки 

правової системи у ментальному вимірі, з урахуванням етнічної складової процесу 

генезису, оскільки, як справедливо наголошують українські науковці Г. Лозко і 

П. Косянчук, ,,…історія людства є насамперед історією етносів…ігнорування 

етнічними проблемами може бути причиною невиправданих втрат…” [ 442, с. 255 ].  

Принагідно зауважимо, що саме історики, які спеціально вивчають 

процесуально-генетичний аспект суспільного життя першими звернули увагу на 

повільно рухливі ментальні процеси, які характеризуються системністю, цілісністю і 

усталеністю при усій палітрі їх змін, розвитку і саморозвитку. Завдяки зусиллям 

аналітиків історії (Ф.Арьєс, А.Буро, М.Вовель, А.Я. Гуревич, Ж.Дюбі, Л.Леві-Брюль, 

М.Блох, Л.Февр, Ж.Ле Гоф, Е.Ле Руа Ладорі та ін.) поняття ,,ментальність” було 
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впроваджене в систему наукових категорій історичної науки. Так, наприклад, 

А. Гуревич, узагальнивши історіографію проблеми ментальності, виокремлює цілу 

низку структурних елементів і констант, які характеризують відносно усталені 

історично конкретні форми ментальності у числі яких: оцінка права і звичаю та їх 

ролі в суспільстві [ 443, с. 75 ]. Сучасною  історичною  наукою  ментальність визнана 

важливим методом історично пізнання [ 444 ]. 

Отже, з урахуванням існуючого об’єктивного зв’язку наукових досліджень 

правових явищ і процесів у площині методології суміжних з правознавством наук 

можна без перебільшення констатувати, що саме історичне утримує у собі 

ментальний аспект із яким кореспондується аналіз соціально-культурних 

автоматизмів правової поведінки, заснованих на певній правовій культурі і правовій 

традиції. У цьому зв’язку, гадаємо, що саме з історичним началом у правовій системі 

співвідноситься її комунікативна функція. На наш погляд, власне завдяки цій функції 

правова система задовольняє вирішенню етнонаціональних проблем, сприяє 

збереженню та розвитку національної культури, мови, традицій, ,,забезпеченню 

самого існування і відтворення етносу, який власне і виступає у державно-правовій 

формі як суб’єкт всесвітньої історії” [ 24, с.459, 478 ].  

Евристичний потенціал методу ментальності посилюється у сполученні із 

генетичним методом, але обов’язково на базі принципу історизму. Ще раз 

наголосимо, що історизм, як принцип пізнання і генетичний метод як інструмент 

пізнання явищ реальної дійсності зорієнтовані на проблеми становлення та розвитку 

із обов’язковим урахуванням породжуючої основи й умов становлення об’єкта 

пізнання та його взаємозв’язку із іншими явищами в процесі зародження і 

подальшого становлення. Це означає, що явище пізнається і у конкретно-історичному 

контексті, і як результат попереднього розвитку, але обов’язково у вигляді цілісної 

системи з певною внутрішньою структурою. У цьому разі, аналізові підлягають не 

самі по собі історичні факти, а процес якісних змін цієї структури з обов’язковим 

урахуванням змін, яких зазнає соціокультурне середовище та чітко з’ясовуються 

причини переходу об’єкта від одного якісного стану до іншого [445, с. 139 – 140; 446, 

с. 76 – 78 ]. 
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Це положення прямо кореспондується із наведеним нами висновком 

(підрозділ 4.2 дисертації), що в рамках системно-інформаційного підходу в процесі 

генезису правової системи відбувається передача не самих структур, елементів, 

функцій, а цінної інформації про них, яка акумулюється в правових текстах, правових 

пам’ятках, мові, правових традиціях, правовій свідомості, правовій  культурі та 

актуалізується в регулятивному, правотворчому, правореалізаційному процесах. 

Таким чином, необхідно повсякчас враховувати, що дослідження процесу 

функціонування, відтворення і розвитку правової системи в ході генезису, має 

поєднувати в собі історичний і логічний аспекти пізнання, презентованими, 

відповідно, генетичним, ментальним і логічним методами дослідження, органічна 

єдність яких забезпечується методологічною основою системно-інформаційного 

підходу.  

Особливості системно-інформаційного дослідження генезису правової системи 

на власне теоретичному рівні пізнання у контексті відношення логічного і 

історичного полягає у логічному аналізі понять і термінів, їх систематизації і 

встановлення ступеню спадкоємності в канві історичного розвитку. Водночас чисто 

логічний аналіз, як правило, завершується схоластичними, суб’єктивно 

сконструйованими схемами і моделями правової системи, які суперечать правовій 

дійсності отже вимагає історичної складової дослідження. 

За умов нехтування історичною складовою дослідження, по - перше, втрачає 

евристичну цінність принцип історизму, який перетворюється у ,,вульгаризований 

еволюціонізм” в координатах якого губляться якісні особливості історичного 

розвитку правової системи, окремі епізоди її історії і історичні форми сприймаються 

відсторонено, поза історичною спадкоємністю у розвитку, як такі, що механічно 

змінюють попередні стани і не пов’язуються із наступними фазами генезису. У цьому 

зв’язку важливого значення набуває питання виявлення джерел, передумов 

національної правової системи України, які органічно вплетені у примітивні форми 

додержавного і ранньодержавного устрою минулих епох; її становлення і 

виникнення із урахуванням організаційних і самоорганізаційних аспектів 

цього процесу; дослідження умов формування правової культури, правової 
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свідомості, правової ментальності і правової традиції – важливих елементів у 

саморозвитку і спадкоємності правових систем). По-друге, важко пояснити зміст 

сучасного права, яке є ядром правової системи (воно, значною мірою, є продуктом 

історичних умов і впливів права минулого), з’ясувати якими чинниками воно 

зумовлене, яких якісних змін зазнавало в процесі трансформації. З точки зору 

історико - теоретичного обґрунтування генезису правової системи аналіз саме цих 

аспектів допомагає усвідомити і пояснити зміни яких зазнає право у процесі 

формування сучасних правових систем [ 447 ]. 

Найважливішими рисами історичного розвитку правової системи, однозначно 

як і будь-якого соціального явища, є об’єктивність, всезагальність, неперервність і 

дискретність. Науковий аналіз цього процесу передбачає виокремлення окремих 

стадій і фаз, визначення їх зв’язку і механізму спадкоємності [ 108, с. 142 ].  

Найважливішими рисами логічного пізнання є відображення історико-

генетичного в логіці понять, що дає можливість усвідомити, що еволюція і розвиток в 

процесі генезису – це діалектична складова неперервного об’єктивно-зумовленого 

процесу, етапність і дискретність якого не тільки не означає певного розриву в його 

генезисі, а, навпаки, передбачає, що цей процес неперервний і спадкоємний. У цьому 

разі, діалектичне вирішення питання про відношення логічного і історичного (з 

урахуванням усієї складності закономірностей цього відношення) засновується на 

визнанні примату реального історичного розвитку перед логіко-теоретичним 

[ 440, с. 343 ]. 

Продемонструємо сказане, посилаючись на доведене нами положення, що 

поняття ,,правова система” є вищою таксономічною одиницею у логічному ряду 

понять, які змістовно допомагають у розкритті системної природи права як ядра 

правової системи і предметоутворювальної категорії юридичної науки [ 99 ]. 

У літературі наголошується, що право, навіть у своєму первісному і 

найпростішому вигляді, вже мало ознаки системного утворення, але тільки у процесі 

тривалого історичного розвитку, що супроводжувався ускладненням самого 

суспільного життя, досягло цілісної множинності взаємопов’язаних елементів, 

набувши ознак системної цілісності. Так, у контексті історичного зародження права 
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В. Нерсесянц, з посиланням на результати історико-правових і порівняльно-

лінгвістичних досліджень, наводить відомості про те, що вже наприкінці V тис. до 

н.е. мала місце конкретна, хоч і дріб’язкова правова регламентація [ 328, с. 45 ].  

В умовах трансформації первісного суспільства складалась система соціально-

нормативного регулювання, яку в історико-правовій (Н. Крашеніннікова,  

З. Черніловський ) та в юридичній літературі (С. Алексєєв) називають, зазвичай, 

,,доправовою культурою”, соціальні норми якої становили перехідну стадію розвитку 

соціально-нормативної організації суспільства у напрямку до виникнення права 

[ 118, с. 110 – 115 ]. Зокрема, на думку С. Алексєєва, ці норми виявилися важливим 

,,нормативно – регулятивним засновком права”, тим будівельним матеріалом, який в 

,,умовах розпаду первіснообщинного ладу виконав функцію одного із вихідних 

елементів формування правових систем” [ 448, с. 21 ]. 

У логічному контексті правовий аспект первісних норм обґрунтований 

О. Першицем в концепції ,,мононорми”. Згідно цієї концепції стосовно епохи 

,,доправової культури” можна говорити вже не тільки про правовий аспект 

мононорматики, а й про санкціонування ранніми політіями раннього (початкового) 

права. У цей час, як уже зазначалося у підрозділі 3.3. дисертації, закладалися основи 

правового регулювання у розвитку якого виокремлюються три стадії: перша –

 виникнення правового регулятора на стадії відтворювальної економіки (формування 

й відособлення апарату соціального контролю, розділення об’єкта і суб’єкта 

регуляції); друга – оформлення цього регулятора у систему правил і норм 

(формалізація нормативних процедур); третя – письмова кодифікація права в умовах 

ранньодержавних утворень (кодифікація санкцій) [ 118, с. 111 – 112 ]. У вітчизняній 

літературі раннє право позначається зазвичай поняттям: ,,протоправо”, яке 

еволюціонувало в общинне право, останнє часто позначають поняттями ,,звичаєве 

право”, ,,общинне звичаєве право”, ,,усне право” тощо. В західній літературі усі 

норми поведінки первісного суспільства переважно об’єднують в понятті звичаєвого 

( традиційного) права [ 118, с. 112 – 114 ].  

У контексті історичного становлення права А. Гуревич, наприклад, 

виокремлює варварську стадію (,,варварське право”) і характеризує його як 
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,, загальнозначущу форму” суспільних відносин, яка у повній мірі може бути 

застосована до будь-якого права, у тому числі і сучасного, хоч, ,,варварське право”, 

менш розвинене в соціально - історичному плані і більш абстрактне у діалектико –

 логічному смислі [ 449, с.141  ]. 

Безумовно, що і раннє  (у різних формах ), і ,,варварське” право вирізнялось 

достатньо низьким рівнем цілісності і внутрішньої узгодженості. Про якісно новий 

рівень цілісності права, на думку О. Жидкова, можна з упевненістю говорити 

стосовно епохи утвердження капіталізму, що ознаменувалась утворенням 

національних держав і національного права, внутрішня системність якого 

забезпечувалась уже єдністю суспільних відносин, які стали виступати в якості 

предмету правового регулювання, а також дією суб’єктивних факторів суспільного 

розвитку, які сприяли проведенню цілеспрямованої правової політики [ 220, с.14 ]. 

У логічному аспекті ці зміни в праві зафіксовані і виражені загальною теорією 

держави і права у понятті ,,система права”, яке змістовно у історичному контексті, 

згідно із влучним, на думку О. Жидкова, висловлюванням В. Райхера позначає 

систему права як ,,об’єктивований у сфері суспільної свідомості результат 

систематизації правових норм”[ 220,  с.13 ].  

У юридичній літературі утвердилась думка, що поняття системи права у 

дійсності покликане відображати внутрішню структуру позитивного права, його 

поділи на галузі та правові інститути, отже, згідно із справедливим зауваженням 

В. Нерсесянца, по суті ,,звернено ,,всередину” структури права” [ 450, c.281 ]. А вже 

,,Історично мінливий рівень внутрішньої системності в праві, – пише О. Жидков, – і 

обмежені можливості використання поняття системи права при вивченні ранніх 

етапів розвитку правової надбудови сприяли запровадженню у історико-правовий 

аналіз поняття ,,правова система”.… У понятті ,,правова система” на відміну від 

поняття ,,система права” відображається не стільки внутрішня узгодженість і 

цілісність права, скільки автономність, визначеність і стійкість даної сукупності 

правових норм, які дозволяють ідентифікувати її в якості самостійного правового 

утворення” [ 220, c.14 ]. У цьому контексті поняття правової системи ,,звернено, перш 

за все ,,назовні” за її (структури права – М.М.) межі” [ 84, c.281 ]. 
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Отже, у процесі свого розвитку право досягає вищого рівня системності, з 

відповідними підсистемами, зв’язками, відношеннями тощо, які розташовуються у 

певній ієрархії, яку відображає логічна структура понять у такій послідовності: а) на 

верхньому щаблі ієрархії ,,перебуває” правова система суспільства; б) нижче –

 система права і система законодавства; в) ще нижче – галузі та інститути права; г) на 

найнижчому щаблі цієї ієрархії перебувають норми об’єктивного права, які й 

складають в історичному контексті ядро правової системи, а в логічному 

започатковують аналіз історичної динаміки її еволюції і розвитку.  

Таким чином, зазначена ієрархія відображає магістральний шлях наукового 

пізнання генезису правової системи України – шлях індукції від найбільш 

елементарної одиниці норми права (від простого до складного), що обов’язково 

передбачає характеристику вихідних принципів пояснення трансформації соціальних 

норм у правові й виникнення якісно нового способу утвердження суспільного 

порядку засобами правового впливу і правового регулювання.  

Постановка питання про аналіз особливостей генезису правової системи 

України змушує враховувати ціннісно-нормативний орієнтир генетичного і 

ментального методів історичного підходу, зорієнтованих на ментально - генетичний 

фактор її становлення, виникнення і розвитку. При цьому, як уже зазначалося у 

підрозділі 2.1 дисертації, необхідно враховувати, що ментально-генетичний фактор 

формується у процесі тривалого і стійкого історичного впливу природно-

географічних, етнічних, соціально-політичних та культурних умов, на підставі 

органічного зв’язку минулого з майбутнім [ 451, c.139 ]. 

Так, наприклад, в історії права, яка формує диференційовані уявлення про 

генезис правової системи діють такі емпіричні закони як виникнення приватної 

власності на землю із колективної, загальної поземельної власності, а також 

встановлення права власності на рухомі речі; виникнення державних установ із 

інститутів первісного общинного побуту; звичай як джерело позитивного права, який 

передував закону, при чому посилення законодавчої діяльності сприяло укріпленню 

державної влади і супроводжувалось послабленням влади общини; майнове право і 

окремі його відгалуження обумовили шлюбно-сімейне; в стародавніх кодифікаціях 
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норми кримінального права домінували над нормами цивільного; норми цивільного 

права більше залежать від моральних, економічних і соціальних причин і факторів, 

ніж від факторів і причин політичних [ 309, c.27 ] Утім дія цих емпіричних законів, 

крізь призму ментальних вимірів, проявляється по-різному. Так, норми права, які 

регулюють поземельні відносини, відображають об’єктивність існування землі, але за 

своїм юридичним змістом вони будуть різними у різних народів. Якщо в 

ментальності народу домінують колективістські тенденції, то відповідно, юридична 

регламентація поземельних відносин буде тяжіти до захисту і пріоритету колективної 

(общинної) власності на землю і навпаки і т.п.  

Наведені вище ілюстрації окремих аспектів генезису правової системи в логіці 

понять крізь призму відношення логічного і історичного:  

по-перше, демонструють те, що поняття ,,правова система” виступає логіко-

генетичним началом пізнання генезису правової системи України способом 

сходження від абстрактного до конкретного, відображаючи реальну послідовність і 

якісну специфіку фаз процесу, що вивчається – процесу її трансформації, вираженої в 

логіці понять;  

по-друге, вони важливі у контексті уточнення пануючої у вітчизняній 

юридичній науці концепції формування національної правової системи України в 

сучасних умовах трансформації українського суспільства (яку ми назвали 

концепцією ,,вибуховості”), оскільки дають можливість вести мову не про 

,, прискорене формування” правової системи України в умовах незалежної 

національної держави, а про її трансформацію, внаслідок якої вона зазнає змін, але не 

втрачає при цьому здатності до динамічної структурованості в процесі якої вагома 

роль належить внутрішнім детермінантам самоорганізації, багато в чому поєднаними 

із духовно - культурними, етноментальними чинниками. У цьому контексті якісно 

новим змістом наповнюється традиційна для раціонально - догматичного способу 

осмислення історичного розвитку думка, влучно передана Е. Ільєнковим, що історія, 

яку зрозуміли діалектично, озброює теоретика об’єктивним орієнтиром, з допомогою 

якого в логічному відображається не вигадане уявлення про об’єкт у статичному його 

стані, а у динаміці його дійсного розвитку [ 440, с. 239 ]. 
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Слід зауважити, що у процесуальній динаміці дійсного розвитку правової 

системи України згідно дії закону збереження інформації (нагадаємо, що дія закону 

стосується винятково випадків неперервної еволюції) не всі історичні аспекти 

(чинники) генезису права, його принципи відтворюються в уже сформованій 

правовій системі. Багато з них у ході формування системи залишаються у минулому, 

а інша частина перебуває в незв’язаному прихованому стані. Їх реалізація 

(актуалізація) все ж відтворюється, включається в якісно нові історичні зв’язки і 

залежності. Вони продовжують своє існування, але вже у перетвореному, значно 

зміненому (метафізично очищеному) вигляді.  

У цьому разі, сама по собі історична (хронологічна послідовність) не може 

слугувати достатнім орієнтиром для всебічного дослідження генезису правової 

системи. Історичний підхід об’єктивно має бути органічно пов'язаний з логічним 

підходом. Так чи інакше, але до аналізу різних аспектів правового розвитку ми 

підходимо із урахуванням вже досягнутих на теоретичному рівні уявлень про 

правову систему. Відтак, історичний і логічний підходи перебувають у 

діалектичному співвідношенні, доповнюючи одне одного і виражаючи різні сторони 

(історичне і логічне) комплексного пізнання об’єкта. 

Таким чином, системно-інформаційне дослідження генезису правової системи 

України виступає у двох узагальнюючих формах: логічній і історичній, які націлені 

на кінцеву його мету і є вираженням принципової єдності логічного і історичного як 

універсальних характеристик логіки та історії розвитку. 

 У логічній формі правова система – це інформаційно-правовий об’єкт, 

зафіксований системно-структурним і системно-функціональними методами у 

теперішньому просторово-синхронному вимірі (логічна форма індиферентна до 

національних особливостей генезису). 

У історичній формі – це історія правової системи, зафіксована генетичним, 

ментальним і логічним методами, що постає строго упорядкованою, структурно 

оформленою множиною його станів (елементів) від початку виникнення до 

сучасності у процесуально-діахронічному аспекті (історична форма з урахуванням 

ментальної складової прямо пов’язана із національною формою генезису). 
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Безумовно, не правильно було б говорити про те, що логічний підхід доцільно 

застосовувати лише при пізнанні правової системи у зрілому (розвиненому) стані, а 

історичний – пов’язувати з етапами її становлення, виникнення. Відношення 

логічного і історичного не фіксує момент, починаючи з якого логічне змінює 

історичне і навпаки, а дозволяє скласти чіткішу уяву про попередні форми об’єкта, з 

яких у кінцевому рахунку сформувалась зріла його форма. У цьому разі і історичний, 

і логічний підходи можна продуктивно застосовувати у пізнанні як зрілого об’єкта, 

так і того, що тільки що формується, або перебуває на етапі трансформації.  

Якщо логічне у пізнанні дозволяє виявити сутність об’єкта пізнання в 

статично – динамічному контексті (структура, функції) та визначити загальну схему 

його руху і розвитку відповідно до загальних закономірностей соціального буття, то 

історичне привносить у це знання якісно неповторне, що характеризує специфіку 

цього руху і цього розвитку [ 452, с. 113 – 114 ].  

Власне, у кінцевому рахунку формується системно-інформаційне уявлення про 

генезис правової системи як тотальної історичної цілісності, яке дає можливість 

виявити не тільки закономірності, а й особливості історичного генезису правової 

системи і сформулювати теоретичні положення які характеризують цей процес, 

починаючи з часу зародження і закінчуючи сучасною, сформованою правовою 

системою. 

Таким чином, особливість системно-інформаційного дослідження генезису 

правової системи України полягає у відображенні цього процесу в логіці понять, але 

крізь призму ментально-історичної його характеристики на основі ідеї національної 

укоріненості правової системи у соціокультурний простір. 

Істотно, що ідея національної укоріненості правової системи за змістом і по 

суті є фактично ідеєю взаємодії національних правових культур як за походженням, 

так і за впливом (чи то в політичному, чи в етнічному смислі національного), оскільки 

в світі майже не існує народів, які б не зазнали подібного впливу. Проте, безумовно 

визначальним у цьому процесі є вплив культури корінного етносу, тієї частини 

культурно-історичної спільності людей, яка завжди залишалась жити на 

предковічних землях і є гарантом збереження духовного генофонду регіону. Цей 
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аспект набуває актуальності і посилюється у контексті проблеми діалогу правових 

культур як чинника вироблення нових правових цінностей і нових стратегій 

правового розвитку. 

Усе вище зазначене свідчить, що системно-інформаційний ракурс дослідження 

генезису правової системи України із урахуванням історичного і логічного жорстко 

не детермінує цей процес із існуванням конкретної національної держави, отже 

корегує домінуюче у вітчизняній юридичній літературі положення ,,про прискорене 

формування” правової системи України в сучасних умовах незалежної національної 

держави у бік розуміння цього процесу як трансформації у ході якої та зазнає змін, 

але не втрачає набутої впродовж тривалого історичного процесу розвитку здатності 

до динамічної структурованості в якій вагома роль належить внутрішнім 

детермінантам самоорганізації, багато в чому поєднаних із духовно-культурними і 

етноментальними чинниками.  

У цілому, у відношенні історичного і логічного розкриваються вузлові 

особливості процесу розвитку правової системи у системно-інформаційному 

контексті, а також відношення між логічним розвитком думки і реальною історією 

предмета. Інакше кажучи, історичне відноситься до логічного як процес розвитку до 

його результату. Завдання логічного дослідження полягає у розкритті тієї ролі, яку 

окремі елементи системи відіграють у складі цілого, що досягло своєї зрілості. 

Завдання історичного дослідження полягає у розкритті конкретних умов і форм 

зародження, виникнення та розвитку правової системи, послідовності її переходу від 

одних історично необхідних стадій до інших та сприйнятті правової системи як 

феномену, який зароджувався, виник і формувався на історично заданому 

національному, ментальному тлі. Ментальні архетипи з необхідністю 

відображаються і фіксуються в структурі і змісті діяльності соціально-правових 

інститутів та співвідносяться із ціннісно-нормативною, ментальною сферою 

суспільного буття. 

Нагадаємо, що у контексті нашого дисертаційного дослідження звернення 

до проблематики ментального уявляється доцільним з огляду на створення 

необхідної теоретичної бази для усвідомлення спадкоємного розвитку правової 
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системи України у процесі її генезису. Стержнем цілісності цього процесу 

виступають інформаційні зв'язки між його етапами, стадіями, фазами тощо.  

В основі інформаційних зв’язків лежить синтез логічного і історичного, як 

принцип інформаційної цілісності, а діалектичне вирішення питання про відношення 

логічного і історичного (з урахуванням усієї складності закономірностей цього 

відношення) засновується на визнанні примату національно-екзистенційного 

(реального) історичного розвитку перед раціональністю логіко - теоретичного 

розвитку.  

Істотно, що у історичний контекст вплітаються горизонтальні зв’язки між 

суспільством і правовою системою, які змістовно і по суті визначаються традиціями і 

менталітетом (або традиціями ментального), які складають основу суспільних, 

політико - правових структур і суспільної свідомості. В літературі наголошується, що 

саме традиції ментального, формують систему знаків і кодів цивілізації, соціумів і 

індивідів та визначають сферу усталеного функціонуванння соціальних (так і 

безумовно політико-правових) структур інформаційного простору, містять у собі 

спонуки до самоорганізації[ 309, с.107 – 128 ]. 

Слід погодитись з науковцями, що зміст ментального має бути переломлений 

крізь призму предмету і методу юриспруденції. Так, зокрема В. Нерсесянц зазначає, 

що будь - яке використання юридичною наукою знань інших наук має бути 

юридизоване (мова йде про юридизацію пізнавального потенціалу і евристичних 

можливостей запозичених понять) [ 123, с.13 ]. Про це ж саме стосовно трансляції в 

юридичну науку методів інших наук застерігає О. Скакун [ 213, с.217 – 219 ]. 

Вбачаємо, що активне застосування в юридичній літературі таких понять, як 

,,правова ментальність”, ,,правовий менталітет”, ,,юридичний менталітет” 

тощо, є свідченням про посилення ціннісно-нормативних орієнтирів правової науки 

у цілому і в проблематиці правової системи, зокрема.  

Так, Н. Оніщенко підкреслює, що з метою виходу в дослідженні правової 

системи за межі ,,вузькодержавного трактування в більш широке поле правових 

феноменів” в юридичній літературі запроваджено категорію ,,правова ментальність”, 

що ,, відбиває складну морфологію суспільної і індивідуальної свідомості, всі 
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негативні та позитивні зразки, символи й інші феномени правової культури” 

[ 68, с.182 ]. 

А. Мордовцев та І. Муравйов розглядають правовий менталітет як 

невід’ємний, глибинний і стійкий компонент правової системи, значущий критерій 

оцінки її можливих перспектив розвитку, а поняття правового менталітету – як 

сукупність (систему) правових архетипів і уявлень, стійких, звичних образів, форм і 

стилю юридичного мислення, які у різних соціумах, етносах, типах цивілізації 

характеризуються притаманним їм власним змістом та визначають специфіку 

правової поведінки соціальних груп, державних органів тощо [ 141, с.47 – 64; 142 ]. 

До понять правового менталітету і правової ментальності часто звертаються 

при вивченні правової культури, правосвідомості, правового мислення [140]. Проте 

спостерігається відсутність методологічних підходів до юридизації цих понять. 

На нашу думку, у методологічному контексті юридизація полягає не в назві 

поняття (наприклад, ,,правовий менталітет”, ,,юридичний менталітет” чи ,,правова 

ментальність”), а в зміні підходів до вивчення, розуміння і тлумачення як емпіричних 

даних, так і теоретичних знань про об’єкт. У цьому аспекті слід погодитись із 

Г.Лозко і П.Косянчуком про необхідність ,,удосконалення методології верифікації 

штучних, позаетнічних правових світоглядних засад…” [ 442, c.265 ].  

Як видається, запропонований нами системно - інформаційний підхід 

відповідає цій потребі у частині нарощування наукового знання на основі органічної 

єдності принципів системного, інформаційного підходів, діалектики і синергетики та 

системоутворюючого поняття цінна інформація, яке співвідноситься із поняттями 

інформаційний спадок, інформаційна традиція, інформаційний зв'язок. Основою 

останнього виступає синтез логічного і історичного, як принцип інформаційної 

цілісності. 

Таким чином, наукове пізнання генезису правової системи України засноване 

на діалектиці історичного і логічного у науковому пізнанні. Обидва напрямки 

єднаються у заключному синтезі, природно доповнюючи один одного в рамках 

системно-інформаційного підходу. Логічний підхід надає інформацію про дійсний 
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стан явища, а історичний – матеріал до міркування про відповідність цього стану 

ментальному еталонові. 

Динаміка правової системи історично багатовекторна і разом з тим внутрішньо 

логічна, закономірна, необхідна, єдина в головному, основному, суттєвому – завжди 

структурно організована, цілісна. Осмислити об’єктивну логіку цього процесу можна 

лише з допомогою теоретичного абстрактного узагальнення, вираженого в понятті, 

яке має здатність у хаотичній конкретно-історичній мозаїці цього процесу 

відобразити, з певною часткою достовірності, основні тенденції цієї динаміки у 

відповідній теоретичній концепції (в суб’єктивній діалектичній логіці наукового 

пізнання ).  

Таким ми визначаємо поняття ,,правова тотальність”, яке вказує на присутність 

у структурі розвиненої, зрілої правової системи (що є продуктом і результатом свого 

становлення, виникнення і розвитку) інформації про генетичний досвід попередніх її 

перетворень, здатність відтворювати передумови і умови свого зародження які вона 

отримала на початку у вигляді ,,уламків” тієї ,,тотальності”, яка передувала їй.  

В результаті синтезу історичного і логічного формується системне знання про 

об’єкт дослідження сутність якого виражається в наступному:  

а) при аналітичному (логічному) аналізі правової системи не мають суттєвого 

значення історичні причини її виникнення і розвитку. Розчленовані частини правової 

системи вивчаються у тому вигляді, у якому вони реально існують, без урахування їх 

генетичної зумовленості; 

 б) аналіз генетичної зумовленості (а це вже сфера історичного) посилює 

потенціал теоретичних висновків;  

в) органічна єдність історичного і логічного дає можливість виявити як 

закономірності генезису правової системи, тобто внутрішню логіку її розвитку, так і 

виявити особливості цього процесу, обумовлені особливостями соціальних 

інститутів, традицій і звичаїв тощо. 

Органічний зв’язок (синтез) історичного і логічного у пізнанні генезису 

правової системи України змістовно і по суті посилюється в рамках системно -
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 інформаційного підходу, методологічний потенціал якого заснований на системно -

 інформаційному принципі зв’язку. 

Логічні висновки про предмет засновуються на методі системного аналізу, що 

дозволяє:  

по-перше, визначити елементний і компонентний склад правової системи 

суспільства, встановити діючі її ланки і ті правові явища, які забезпечують її 

функціонування в суспільстві;  

по-друге, вивчити усталені внутрішні зв’язки правової системи і взаємодію її 

компонентів, іншими словами, її структуру; 

 по-третє, визначити інформаційно - функціональні залежності як між 

компонентами правової системи, так і її взаємозв’язки з іншими системами;  

по-четверте, вивчити інтегративні властивості правової системи, які не 

зводяться до властивостей її компонентів;  

по-п’яте, визначити взаємодію правової системи з оточуючим середовищем;  

по-шосте, встановити логічні передумови ретроспективного і перспективного 

розвитку чинної правової системи суспільства і її компонентів. В результаті 

створюється логічна модель правової системи як динамічного, поліфункціонального, 

поліструктурного, багатоаспектного складноорганізованого об’єкта дослідження, 

здатного до саморозвитку і самоорганізації. Мова йде про створення базової моделі 

правової системи як системної цілісності необхідної для аналізу генезису правової 

системи України як конкретно – історичного правового явища. 

Історичні висновки про предмет засновуються на інформаційному підході як 

методі пізнання процесів неперервності і спадкоємності у розвитку, основними 

принципами якого виступають комунікативність і інтегративність дія яких пов’язана 

із поняттям соціальної інформації. Застосування інформаційного підходу дозволяє: 

по - перше, розглядати динаміку генезису правової системи у контексті 

динаміки соціальних процесів, які мають інформаційну природу, або інформаційно 

задану генетичну основу;  

по - друге, аналізувати генезис правової системи у контексті історичного 

розвитку суспільства, державності і права як духовного феномену і як невід’ємної 
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частки культурно-історичної реальності з акцентами на енерго-інформаційній його 

природі, яка пов’язана не з конкретним емпіричним середовищем, а середовищем 

універсальним, світом духовних цінностей, що належним чином виявляється у рівнях 

правової свідомості і правової культури;  

по-третє, у розкритті і аналізі конкретних умов і форм зародження, виникнення 

та розвитку правової системи, послідовності їх переходу від одних історично 

необхідних стадій до інших та сприйнятті правової системи як феномену, який 

зароджувався, виник і формувався на історично заданому ментальному фоні та 

органічно увібрав у себе різноманітні прояви національної ментальності. Останні з 

необхідністю відображаються і фіксуються в структурі і змісті діяльності соціально -

 правових інститутів, політико-правових структурах і правовій свідомості. 

У процесі генезису правової системи зазнають трансформації її функціональні, 

а відтак і елементно-структурні зв’язки, вона зазнає якісних змін у часі, може 

характеризуватися багатовекторністю або поступально - спадковим рухом від одних 

станів до інших тощо. Але при цьому залишається незмінним інформаційне 

генетичне ядро, яке зберігає інформацію про якісні особливості етапів становлення, 

виникнення і формування конкретної національної правової системи. Пошук 

інформаційно-генетичного ядра має здійснюватися у координатах відношення 

історичного і логічного. 

Логічний підхід – це аналіз процесу генезису у його історичній формі, 

виражений в логіці понять. Історичний підхід – це аналіз реальної історії становлення, 

виникнення і розвитку правової системи з урахуванням особливостей цього процесу.   

Таким чином, системно-інформаційне дослідження генезису правової системи 

України на власне теоретичному рівні пізнання виступає у двох узагальнюючих 

формах: логічній і історичній. 

У логічній формі правова система – це інформаційно-правовий об’єкт, 

зафіксований системно-структурним і системно-функціональними методами у 

теперішньому просторово - синхронному вимірі (логічна форма індиферентна до 

національної специфіки генезису). 
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У історичній формі – це історія правової системи, зафіксована генетичним, 

ментальним і логічним методами, що постає строго упорядкованою, структурно 

оформленою множиною його станів (елементів) від початку виникнення до 

сучасності у процесуально-діахронічному аспекті (історична форма з урахуванням 

ментальної складової прямо пов’язана із національною специфікою генезису). 

Особливість аналізу відношення логічного і історичного в рамках системно-

інформаційного дослідження генезису правової системи полягає:  

а) у пізнанні механізму спадкоємного закріплення і передачі соціально-

значущої інформації, важливої для формування і розвитку сучасної правової системи 

України;  

б) у вираженні цього процесу в логіці понять, але крізь призму ментально-

історичної його характеристики на основі ідеї національної укоріненості правової 

системи у соціокультурний простір. 

 Важливою методологічною посилкою у пізнанні виступає положення, що у 

структурі розвиненої, ,,зрілої” національної правової системи, яка є продуктом і 

результатом свого становлення, виникнення і розвитку обов’язково присутня цінна 

інформація про історичні передумови її зародження. Поняття цінна інформація є 

системоутворюючим і співвідноситься із поняттями інформаційний спадок, 

інформаційна традиція, інформаційний зв'язок тощо.  

 Поєднання логічного та історичного в дослідженні генезису правової системи 

України, допомагає змістовно розширити поняття ,,правова система України” у 

частині відображення локального, індивідуально-неповторного правового досвіду 

українського народу, зафіксованого в етнічних і правових традиціях і, що є важливим, 

представити елементи цього досвіду як співставлювані в теоретичному аналізі 

об’єкти. 
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Висновки до розділу 4 

 

 

Аналіз методологічних засад генезису правової системи України в рамках 

інтеграції наукового знання дає підстави для наступних висновків. 

1. Встановлено, що комплексний теоретичний аналіз генезису правової системи 

України в рамках інтеграції наукового знання не може бути забезпечений у повній 

мірі узвичаєними для вітчизняних досліджень методами і підходами, зорієнтованими 

переважно на аналіз функціональної структури правової системи (статична і 

динамічна площина її змісту), або її історії, коли предметом дослідження виступає 

розвиток окремих складових, чи рівнів правової системи. 

Підтверджено, що ефективність теоретичного аналізу може забезпечити 

принцип філософсько-методологічного плюралізму, який в рамках запропонованого 

дисертаційного дослідження виражається в синтезі положень і принципів 

комунікативної філософії, діалектики, загальної теорії функціональних систем, теорії 

правових систем, процесуального підходу у єдності з теоріями еволюції соціальних 

систем. 

2. У ході вивчення шляхів виходу на рівень теоретичних узагальнень, що 

мають загальнометодологічне значення у визначенні особливостей і неперервності 

генезису та якісної специфіки й індивідуалізації правової системи України у 

загальному контексті генезисної структури еволюції і розвитку правових систем, 

знайшла підтвердження висунута в дисертації гіпотеза про можливість теоретичного 

синтезу знання в рамках системно-інформаційного підходу, який дозволяє на відміну 

від традиційно вживаних підходів, ефективно реалізувати не тільки описову, але й 

пояснювальну конструктивну функцію методології пізнання. 

На основі аналізу та оцінки меж і можливостей адаптації системно-

інформаційного підходу до аналізу генезису правової системи України в рамках 

методу загальної теорії держави і права доведено, що в даній дисертації його 

застосування актуалізовано не власне предметом дослідження, а випливає із природи 
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об’єкта, тобто апріорно прийнятої (на гносеологічному рівні) сутності правової 

системи як інформаційно-правового утворення. 

Сутність системно-інформаційного підходу визначається основним 

положенням інформаційних концепцій про інформацію, як загальний організуючий 

фактор, завдяки якому зберігається якісна визначеність систем різної природи в 

процесі їх еволюційних перетворень. Ці системи є продуктом неперервного 

еволюційного розвитку від первинних елементарних сутностей і зберігають 

виражено, чи приховано інформацію про всі організаційні принципи, які  

відображають особливості основних етапів еволюції проміжних форм – систем-

попередників. 

В предметних рамках дисертаційного дослідження системно-інформаційний 

підхід слід розуміти як спосіб теоретичного пізнання, що становить систему 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених понять, принципів і методів 

міждисциплінарного рівня дослідження, який базується на принципах діалектики, 

синергетики, системного і інформаційного підходів, які у своїй органічній єдності 

відображають багатоаспектне розуміння правової системи як системного, цілісного, 

унікального утворення у його статиці й динаміці процесуальних змін. 

В методологічному аспекті системно-інформаційний підхід не суперечить 

традиційно вживаним елементно-структурному і структурно-функціональному 

підходам, а доповнює їх у частині пояснення інформаційної природи правової 

системи та механізму неперервного зв’язку між етапами її генезису. 

У цілому системно-інформаційний підхід:  

а) задає стратегію вивчення генезису правової системи України у 

процесуальному контексті, як процесу безкінечних трансформацій циклічно-

хронометричного характеру і застосовується в дисертації тому, що традиційними 

засобами структурно-функціонального підходу досягти рівня теоретичних 

узагальнень цього процесу не можливо;  

б) сприяє розширенню предметних рамок пізнання генезису правової системи 

за рахунок звернення до проблеми причин її утворення і генетичного досвіду 

попередніх трансформацій з часу зародження; 
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в) формує уявлення, що сучасна правова система України є продуктом 

неперервного еволюційного розвитку, починаючи від появи права і через сукупність 

проміжних форм – усіх своїх еволюційних попередників;  

 г) сприяє усвідомленню, що завдяки інформаційній взаємодії генетичні зв’язки 

на кожному відрізку часу, у кожному ,,синхронному” зрізі правової системи 

подовжують справляти вплив на зв’язки функціонування і, більше того, визначають 

характер і будову останніх. 

3. Розкрито особливість системно-інформаційного дослідження генезису 

правової системи України з урахуванням історичного і логічного в праві. Вона 

полягає:  

 а) у відтворенні цього процесу в логіці понять на основі ідеї національної 

укоріненості правової системи у соціокультурний простір;  

б) відображає  цілісний історичний розвиток об’єкта пізнання, а не лише 

хронологічно обмежені фрагменти його функціонування; 

в) не абсолютизує ідею жорсткої детермінації процесу виникнення 

національної правової системи з конкретною національною державою;  

г) задає стратегію історичного відтворення цього процесу у співвідношенні з 

національно-культурною і історичною специфікою розвитку конкретного суспільства 

й права як об’єктивних факторів формування та функціонування правової системи;  

д) допомагає змістовно розширити поняття ,,правова система України” у 

частині відображення локального, індивідуально-неповторного правового досвіду 

українського народу, зафіксованого в етнічних і правових традиціях і, що є важливим, 

представити елементи цього досвіду як співставлювані в теоретичному аналізі 

об’єкти; 

е) корегує домінуюче у вітчизняній юридичній літературі положення про 

,,прискорене формування” правової системи України в сучасних умовах незалежної 

національної держави у бік розуміння цього процесу як трансформації в ході якої та 

зазнає змін, але не втрачає набутої впродовж тривалого історичного процесу розвитку 

здатності до динамічної структурованості, в якій вагома роль належить внутрішнім 
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детермінантам самоорганізації, багато в чому поєднаним із етноментальними і 

духовно-культурними чинниками; 

є) виступає у двох узагальнюючих формах: історичній і логічній, що є 

вираженням принципової єдності історичного і логічного як універсальних 

характеристик історії і логіки розвитку. 

У історичній формі – це історія правової системи, зафіксована генетичним, 

ментальним і логічним методами, що постає строго упорядкованою, структурно 

оформленою множиною його станів (елементів) від початку виникнення до 

сучасності у процесуально-діахронічному аспекті ( історична форма з урахуванням 

ментальної складової кореспондується із національною формою генезису). 

У логічній формі правова система – це інформаційно-правовий об’єкт, 

зафіксований системно-структурним і системно-функціональним методами у 

теперішньому просторово-синхронному вимірі (логічна форма індиферентна до 

національної форми генезису).  

Важливою методологічною посилкою синтезу історичного і логічного є 

положення про те, що у структурі розвиненої зрілої національної правової системи 

яка є продуктом і результатом свого становлення, виникнення і розвитку обов’язково 

присутня інформація про історичні передумови і особливості її зародження, 

акумульовані в правовій традиції. 

У цілому,особливості системно-інформаційного дослідження генезису правової 

системи України з урахуванням універсальних характеристик логічного і історичного 

в праві полягають у розриві ,,замкнутого кола” формальних юридичних понять і 

конструкцій, які переважно нехтують положенням, що у структурі розвиненої 

,,зрілої” національної правової системи, яка є продуктом і результатом свого 

становлення, виникнення і розвитку, обов’язково присутня цінна інформація про 

історичні передумови і особливості її зародження, акумульовані у правовій традиції; 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИКО-

ПРАВОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

 

5.1. Сучасні підходи до критеріїв типології національних правових 

систем 

 

 

Дослідження генезису правової системи України передбачає не тільки аналіз 

процесу становлення, виникнення та формування правової системи, а й набуття нею 

усталених родових і видових рис якісної визначеності які споріднюють її з іншими 

правовими системами і водночас підкреслюють унікальність на правовій карті світу. 

Важливим кроком на цьому шляху є пошук та теоретичне і методологічне 

обґрунтування критерію типології правових систем за допомогою якого можна було 

б визначити в рамках якого загального типу правова система України 

,,індивідуалізувалась” в процесі генезису і вже на цій основі вирішувати проблему 

перспектив її розвитку в контексті типологійної ідентифікації з сучасними правовими 

системами світу. 

Теоретичною причиною актуалізації методологічної проблеми критеріїв 

типології сучасних національних правових систем є необхідність: а) в упорядкуванні 

понятійного апарату сучасної теорії правових систем та удосконалення методології 

верифікації понять у контексті уявлень про права людини як соціоантропологічний 

фундамент правової системи;; б) у фіксації основних типів правових систем, 

атуальних для третього тисячоліття, позначеного тенденцією до гуманізації усіх сфер 

суспільного життя; в) у виявленні основи і головних чинників трансформації 

правових систем та закладенні методологічних підвалин для їх порівняння. 

У юридичній літературі питання критерію типології правових систем має 

дискусійний характер [ 108, с. 141 – 164, 354 – 364; 174, с.66 – 73; 453; 454 ], що 

обумовлюється багатоаспектними уявленнями про правову систему, а також 
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відмінностями в методології її дослідження. Хід дискусії ускладнюється тією 

обставиною,що в літературі поняття типології часто застосовується як синонім 

поняттю  класифікація, отже  не  розрізняється їх  інструментальна  роль у  процесі 

пізнання [ 301 ]. 

У цьому разі, у своїх подальших міркуваннях ми обмежимося рівнем 

енциклопедичних тлумачень, які дають підстави вважати, що в теорії правової 

системи поняттю типології і класифікації належить виконувати різні пізнавальні 

функції. 

Класифікація – універсальна загальнонаукова процедура, без якої дослідження 

будь-яких однорідних предметів і понять не може бути завершеним. Мета 

класифікації – визначити найбільш важливі, загальні для порівнюваних об’єктів 

якості і властивості, зафіксувати закономірні зв’язки їхнього розвитку, будови і 

функціонування. В результаті закладається науковий фундамент для визначення 

місця і ролі кожного із об’єктів у загальній системі об’єктів, що досліджуються. 

 Класифікація має структуру – зв'язок між таксономічними підрозділами (або 

класифікаційними одиницями), якими є тип, клас, вид і т п. Кожний із структурних 

підрозділів демонструє набір ознак, властивостей, закономірностей, які слугують 

вихідними даними при класифікації. Кожному із підрозділів притаманні свої 

принципи і критерії класифікації.  

Найвищим таксономічним підрозділом у структурі класифікації є тип (ідеальна 

модель) – абстрактна конструкція, з якою співставляються об’єкти, що 

досліджуються. Співвіднесення ознак і властивостей на основі системоутворюючих 

зв’язків, виявлених при класифікації з ідеальним типом (ідеальною моделлю) 

здійснюється на основі типології. Типологія засновується на виявленні схожості і 

різниці між об’єктами, що вивчаються (порівнюються), з метою пошуку надійних 

способів їх ідентифікації. У своїй вищій теоретичній формі ( теоретична типологія 

базується на розумінні об’єкта як системи) покликана відобразити будову системи, 

виявити її закономірності, які дозволяють передбачити існування (виникнення) ще 

невідомих об’єктів [171, с.685].  
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В структурі класифікації типологія складається на основі всебічного аналізу 

взаємозв’язків головних факторів, які мають пряме відношення до генетичного 

принципу класифікації об’єктів: їх генезис, взаємозв’язки між ключовими 

компонентами, ступінь змін, яких зазнають об’єкти під впливом зовнішніх факторів 

тощо. Отже, на рівні типології вихідними даними при класифікації є найважливіші 

закономірності, ознаки і властивості. Цьому рівню також відповідають свої принципи 

класифікації і критерії. 

У зв’язку із вище зазначеним, типологія сучасних правових систем має 

складатися шляхом всебічного аналізу взаємозв’язків найголовніших факторів, які 

можуть бути визначені і артикульовані лише на основі генетичного принципу та у 

відповідності з об’єктивними критеріями. При цьому вкрай важливо, щоб результати 

узагальнення найважливіших процесів і тенденцій становлення, розвитку та 

функціонування сучасних національних правових систем (усі вони певною мірою 

взаємопов’язані, взаємозалежні, зазнають зворотного обопільного впливу) 

,,переломлювались” крізь призму домінантних тенденцій політико-правової 

глобалізації. ,,Типологія … правових систем, – тут ми погоджуємося із справедливим 

зауваженням М.М. Марченка, – повинна здійснюватися на строго визначеній основі, 

у відповідності з підтвердженими самим життям, соціально-політичною практикою 

об’єктивними критеріями” [108, с.152]. Більше того, на наше переконання, в 

контексті проблем які несе з собою політико-правова глобалізація існують усі логічні 

підстави для реалізації ідеї, висловленої М.М. Марченком, про доцільність пошуку 

,,універсального критерію (критеріїв) придатного для типізації усіх без винятку 

сучасних правових систем” [108, с. 537]. Безумовно, що такий пошук має 

здійснюватися на основі уже досягнутого в теорії і методології правових систем, а 

також вимагає глибоких знань про самобутність і особливості кожної з них, які тільки 

існують у сучасному світі.   

Отже, по аналогії з вище зазначеним, завдання класифікації полягає у 

встановленні найбільш важливих, загальних для національних правових систем ознак 

і властивостей (факторів–критеріїв) з метою удосконалення як самих правових 

систем, так і їхніх зв’язків та взаємодії на шляху зближення, запозичення найбільш 
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виправданих норм, принципів, інститутів, відповідно уніфікації, гармонізації тощо. 

Класифікація має здійснюватися з урахуванням комплексу системоутворюючих 

зв’язків,  які  лежать  в  основі  взаємодії  правових  систем:  історичних,  культурних, 

політичних, національних, економічних, формально - юридичних тощо. 

Обов’язковим і важливим аспектами типології є історичне і структурно –

 функціональне вивчення правових систем, яке передбачає обов’язкову кореляцію із 

проблемою органічного зв’язку функціонування і генезису. У цьому разі, ідеальний 

тип (модель) правової системи вибудовується на основі окремого 

системоутворюючого фактора і виражає взаємозв’язок сутнісних ознак і 

властивостей (критеріїв - факторів класифікації) у відношенні до яких усі інші ознаки 

розглядаються як не суттєві.  

Таким чином,, важливим у методологічному плані має бути усвідомлення того, 

що проблема критерію типології правових систем співвідноситься проблемою 

системоутворюючого фактора побудови типології; кореcпондується з характером 

критеріїв їх класифікації (простими чи складними) у числі яких має бути один із 

визначальним смислом; має орієнтуватись на кінцевий ефективний результат 

функціонування правової системи – правового порядку, адекватного потребам 

конкретного суспільства і домінуючим у суспільстві уявленням про справедливість. 

У  літературі критерії класифікації правових систем традиційно поділяють на 

прості та складні. До простих критеріїв зазвичай відносять правову традицію, до 

складних – ,,стиль” правових систем [ 108, с.355 ]. Особливості моделей 

правопорядку вибудовуються по - різному в рамках колективістських і 

індивідуалістичних суспільств [ 316 ]. 

У вітчизняній юридичній літературі сформувалися в основному юридико-

технічний, формаційний, цивілізаційний підходи до визначення оптимального 

критерію типології правових систем, висловлюються думки про доцільність творчої 

взаємодоповнюваності соціально - економічних (характерних для формаційного 

підходу ) і культурно - духовних (характерних для цивілізаційний підходу) факторів.  

В рамках юридико-технічного підходу традиційно аналізуються найбільш 

суттєві юридичні ознаки і юридичні особливості, зокрема  особливості структури 
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права та його джерел, норм і принципів; порядку формування та способів 

об’єктивації правових норм тощо [ 174, с.72 – 73 ]. Поза увагою залишаються 

історичні зв’язки сучасних правових систем з правовими системами і інститутами 

попередніх епох. У той час, як історичний аспект аналізу визнається необхідним для 

типології правових явищ [ 108, с.142 ]. 

Заслуговують на увагу формаційний і цивілізаційний підходи 

[ 108, с.158  162 ], які попри всі свої позитивні характеристики теж демонструють 

певну обмеженість елементів і факторів для побудови типології.  

Формаційний підхід засновується на соціально-економічних 

системоутворюючих факторах. Вирізняється жорстким детермінізмом. Типологійна 

модель правової системи розбудовується навколо держави, якій відводиться головна 

роль у правореалізації. У цю схему важко вписуються правові системи перехідного 

періоду і ті, що виникли на основі конвергенції суспільств із різними соціально-

економічними характеристиками. 

Цивілізаційний підхід фокусує увагу на духовно-культурній детермінанті 

правової сфери, заснований на ідеї багатоукладності суспільства, застосовує різні 

соціокультурні підстави і фактори для побудови типології, але при цьому залишає 

поза увагою економічний фактор і питання важливої ролі держави у правореалізації. 

Головна проблема цього підходу полягає у неоднозначному розумінні самого поняття 

,,цивілізація”. Ідентифікація цивілізацій відбувається за різними критеріями які 

переважно співвідносяться з такими категоріями: як добро, істина, краса, здоров’я, 

матеріальний добробут тощо. Ставлення суспільства до цих категорій визнається 

визначальним у виборі цінностей і засобів та методів їх реалізації (правових, етичних 

чи насильницьких). Немає потреби доводити, що зазначені критерії час від часу самі 

потребують наукового аналізу і узагальнень.  

У цьому зв’язку, в літературі небезпідставно висловлюються сумніви щодо 

переконливої обґрунтованості побудови типології окремо як на соціально -

 економічних факторах, так і на факторах культурно - духовних. Водночас, такими ж 

небезпідставними є думки про необхідність їх творчої взаємодоповнюваності 

[ 108, с.162 ].  
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Нам більше імпонує позиція тих науковців, які надають перевагу ідеї творчої 

взаємодоповнюваності соціально-економічних і культурно-духовних факторів, що 

відповідають формаційному і цивілізаційному підходам, а отже сукупному критерію 

типології правових систем з урахуванням історичного і соціокультурного в їх 

розвитку. Ця позиція видається нам більш конструктивною з наступних міркувань: 

по-перше, співіснування різних формацій і цивілізацій в одному синхронному 

зрізі, їх паралельний і перехресний розвиток визнається невід’ємною рисою 

всесвітнього історичного процесу [ 108, с.162 ];  

по-друге, у формаційному контексті історія підтверджує, що 

системоутворюючою віссю навколо якої інтегруються усі компоненти правової 

системи як нові, так і успадковані від попередньої правової дійсності, завжди були 

відносини власності – приватної чи суспільної. Зміна однієї домінуючої форми 

власності іншою завжди супроводжується зміною якісної визначеності правової 

системи; 

по-третє, якісна визначеність правової системи найбільш яскраво виявляє себе 

у цивілізаційному контексті, корелюючи із рівнем і об’ємом свободи людини, який 

виявляється у її правовому статусі, її правах і свободах, які забезпечуються (чи не 

забезпечуються) державно – правовою системою. Як справедливо зауважує професор 

В. Бабкін, ,,Незважаючи на певний суб’єктивізм цивілізаційної парадигми, що 

виявляється подекуди у неможливості синхроністичного співставлення історичних 

явищ та виключає уяву про прогресивний розвиток світової історії, використання 

цього підходу при осягненні реального історичного процесу дозволяє…врахувати 

матеріальні, соціокультурні, етнонаціональні особливості різних суспільств в їх 

історичній спадкоємності утвердити ,,мульткультурний” характер людського 

суспільства” [23,с.114]. 

Сукупний критерій типології включає проблему типології правових систем у 

більш широкий соціальний і культурний контексти на основі таких показників як 

правовий стиль, правова традиція, генезис права як явища культури і цивілізації, 

спільність історичного походження тощо (Г. Лібесни, Д. Кларк, П. Круз, 
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М. Марченко,  Дж. Меррімен, В. Синюков, А. Саідов, В. Сорокін, К. Цвайгерт, 

Х.Кьотц, Ю. Оборотов, Є. Харитонов та ін.). 

Із застосуванням складного (сукупного) критерію окрема національна правова 

система має усі шанси бути сприйнятою як ,,унікальний продукт” і невід’ємна 

частина світової культури у цілому і культури окремого народу, зокрема. У 

останньому випадку, йдеться не стільки про культуру в антропологічному сенсі (все 

те, що створив народ, нація), а про культуру у сенсогенеруючому смислі, яка створює 

і відтворює особливості менталітету, є виявом духовної діяльності народу, виступає 

стійкою системою правил поведінки, звичаїв і соціальних традицій, у тому числі і 

традицій правових [210, c.158]. 

У контексті сказаного, уявляється найбільш переконливо обґрунтованою 

пропозиція німецьких компаративістів К.Цвайгерта і Г.Кьотца здійснювати 

типологію в рамках концепції правового стилю. Системоутворюючим фактором при 

побудові типології пропонується застосовувати сукупний критерій під назвою 

,,правовий стиль”. Загальновизнаними факторами, які визначають правовий стиль, на 

думку цих науковців, є: по - перше, ,,історична природа правових систем” 

(походження), особливості шляхів їх еволюції і розвитку, ,,домінуюча манера 

правового мислення”(стиль правового мислення), ,,основні характеристики правових 

інститутів”, ієрархія джерел  права і  способи їх інтерпретації, домінуюча ,,ідеологія 

правових систем” (ідеологічні фактори) [ 96, с.80 ].  

Названі фактори співвідносяться із елементами поширеного в теорії правових 

систем складного критерію класифікації правових систем під назвою ,,стиль” 

[ 68,с. 106; 108, с.355 ]. Ю. Оборотов слушно зауважує, що при уважному аналізі 

названих факторів правового стилю виявляється, що усі вони – суть вираження 

правові традиції. Питання ж про правові традиції прямо стосуються життєдіяльності 

національних правових систем та їх входження у різні правові сім’ї [ 138, с.48 ]. 

Водночас, в літературі правові традиції (чи правова традиція) кваліфікуються як 

простий критерій класифікації правових систем [ 108, с.355 ]. 

Отже, на відміну від інших критеріїв юридичного порядку, критерій ,,правовий 

стиль” сформульований на теоретичному рівні типології, відтак поєднує 
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морфологічну типологію з типологією історичною. Історичне утримує у собі 

ментальний аспект, що орієнтує на аналіз соціально - культурних автоматизмів 

правової поведінки, заснованих на певній правовій культурі і правовій традиції. 

Правові традиції акумулюють у собі цінну кодову інформацію про культурні, 

духовні цінності народу в цілому і правові цінності зокрема. Цінність традиції 

полягає в тому, що вона орієнтує на зразки поведінки, котрі існували в минулому як 

еталони сучасності.  

Таким чином, сукупний критерій ,,правовий стиль” виражає взаємозв’язок 

складного і простого критеріїв класифікації правових систем, зміст яких виражається 

в поняттях ,,стиль” і ,,правова традиція”. 

Для з’ясування характеру цього взаємозв’язку необхідне розуміння стилю і 

правової традиції у якості критеріїв класифікації. Це тим більше необхідно, оскільки 

уявлення про правову традицію досить широко представлені як в зарубіжній так і у 

вітчизняній літературі, у той час як уявлення про правовий стиль вимагають 

глибшого обґрунтування [ 108, с 355 – 364 ]. Зміст терміну ,, правовий стиль” досить 

розмитий і на перший погляд не відповідає критеріям науковості. Тому слушною є 

пропозиція О. Скакун саме наукового його тлумачення [ 65, с.566 – 567]. 

На нашу думку, для усвідомлення змісту терміну ,,правовий стиль” у 

доктринальному (теоретико-правовому) смислі необхідно, по - перше, враховувати 

власне значення слова стиль і, по - друге, зміст соціально - психологічної категорії 

,,стиль життя”, яка виражає певний тип поведінки людей і кореcпондується із 

розумінням правового життя, як ,,частини духовної практики народу”, а поняття 

,,правове  життя”  найбільш  яскраво  демонструє  особливості  суспільно- історичної 

практики тієї чи іншої нації, її специфіку, менталітет” [ 455, с.5 – 6 ]. 

Стиль, у власному значенні цього слова виражає єдність змісту і форми. 

Сутнісна характеристика будь-яких речей, явищ, індивідуальностей розкривається 

через діалектику внутрішнього змісту і зовнішнього форми. У соціальному контексті 

стиль відображає індивідуальні особливості способу життя конкретного народу, що 

формуються в процесі його історичного розвитку. 
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Спосіб життя охоплює усі сфери життєдіяльність людей у цілому, але, 

насамперед, прямо кореспондується із суб’єктивною стороною цієї діяльності її 

мотивами і формами, повсякденною поведінкою і вчинками окремих індивідів, сім’ї, 

соціальних груп тощо. 

Категорія ,,стиль життя” наповнена соціально-психологічним змістом і виражає   

певний тип соціальної поведінки людей [ 171, с. 654 ]. Соціальна поведінка людей 

співвідноситься із правовим життям. Останнє розглядається з одного боку як частина 

духовної практики народу, а з іншого – як ,, форма юридичного буття суспільства, яка 

характеризує специфіку і рівень його правового розвитку”, котрий зазнає суттєвого 

впливу правової свідомості з її елементами – правовою психологією і правовою 

ідеологією [ 455, с.5 – 6, 9 ].  

Важливим складовим елементом правової системи є правова свідомість, яка 

завдяки ,,чіткій структурованості, ідеологічній і психологічній аурі, активно впливає 

на формування суб’єктивних установок у людей, сприяє встановленню нормативних 

відносин у суспільстві” [ 16, с. 18 ]. У цьому зв’язку вагомим видається твердження 

Н. Оніщенко, що власне особливостями розвитку духовного життя і уявленнями про 

належне, сформованими у процесі історичного розвитку, якраз і визначається стиль 

правової системи [ 68, с. 106 – 110 ]. Логіка її міркувань виводить на сукупність 

духовних, чуттєвих, емоційних і практично предметних форм правового 

(юридичного) буття людини і суспільства, які характеризують їх відношення до 

права, відображають специфіку і рівень правового розвитку. Усі ці аспекти і прояви 

права – суть вираження ознак правового життя, яке адаптоване до особливостей 

життя конкретного народу, ,,…підлягає загальному, – пише А. Малько, – і основному 

закону духовного розвитку і є, подібно релігії, філософії, науці, мистецтву й 

моральній творчості, різновидом єдиного духовного діяння” [ 455, с.5 – 6 ]. 

Так, посилаючись на дослідження західних соціологів, Н.Оніщенко 

наголошує,що ,,на континенті людина схильна до планування і, як наслідок, до 

створення абстрактних правових норм. У людини формуються апріорні уявлення про 

життя, вона мислить дедуктивно. Англієць – імпровізатор по натурі, він емпіричний, 

для нього існує тільки життєвий досвід. Тому абстрактна форма для нього не дуже 
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популярна. Впевненість, що життя прямує не за планом, дає змогу протиставити 

прецедент писаному праву. І таке протиставлення відповідає природі англійського 

права” [ 68, с.107 ]. 

 Натомість, в літературі зазначається, що поведінка українця моделюється не 

нормами і інструкціями, а розумінням і сприйняттям права не за формами його 

зовнішнього прояву, а за його сутнісною функцією взаємності, яка виступає 

результатом визнання взаємних обов’язків. Саме взаємоповага, а не примус з 

держави, є тією силою, що об’єднує індивідів, зорієнтованих на буття, у 

єдиному бажанні жити в умовах правопорядку [ 456; 457,с. 137 – 203 ]. 

Істотно у зв’язку із вище наведеним, що окремі дослідники конкретний стан 

правового порядку співвідносять із таким поняттям як правове життя, яке дає 

можливість ,,глибше, змістовніше і комплексно пізнати правову реальність, яка 

складається не тільки із позитивних юридичних начал, але й з негативних проявів –

 правопорушень, безправ’я, різноманітних зловживань і деформацій” [ 455, с.13 ]. 

Ставлення до права, до організації і функціонування правових систем глибоко 

укорінені в свідомості людей і формуються в процесі історичного розвитку 

суспільства, що знаходить вираз в понятті ,,правова традиція”. 

В західній літературі під правовими традиціями розуміють ,,сукупність глибоко 

укорінених у свідомості людей і історично (виділено нами – М.М.) зумовлених їх 

відношень до ролі права в суспільстві, природи права і політичної ідеології, а також 

до організації і функціонування правової системи” [ 108, с.355; 312, с.28 ].  

У вітчизняній літературі в поняття правової традиції включають: ,,елементи 

соціального і культурного спадку, що передаються із покоління в покоління і 

зберігаються в окремих суспільствах …тривалий час” [ 108, с.355 ]. В якості традицій 

можуть виступати певні суспільні імперативи, норми поведінки, цінності, звичаї, 

обряди тощо. Зміст правової традиції становлять генетичні, логічні та історичні 

суперечності, які є рушіями розвитку правових систем [ 149, c.111 ]. Правова традиція 

є тією частиною правової системи, яка продовжує відтворюватись у часі не 

зважаючи, а часом і всупереч радикальним змінам в соціально-економічній сфері, 

політиці та інших сферах життєдіяльності суспільства і держави [ 458, с.155 ]. 
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Отже, існують підстави стверджувати, що зв'язок правової традиції і правового 

стилю є природним і логічним. І правова традиція, і правовий стиль є не зовнішні 

щодо одне одного явищами, а необхідною і суттєвою умовою взаємної конкретизації. 

Чим і підтверджується коректність наукового аналізу презентованої в 

запропонованому підрозділі теми.  

Поняття правового стилю і правової традиції змістовно орієнтують дослідника 

на визнання по формі і по суті ,,унікальності” кожної окремої національної правової 

системи і того, що ця унікальність формується в процесі розвитку і під впливом не 

тільки зовнішніх (формально - юридичних, соціально - економічних, політичних або 

цивілізаційних ) чинників, але й внутрішніх ментальних (тобто духовно -

 психологічних або культурних). 

У цьому зв’язку, правовий стиль у якості критерію типології правових систем 

ми пропонуємо розуміти як систему органічно поєднаних історичних, 

соціокультурних, духовно - психологічних і формально - юридичних факторів, що 

безпосередньо впливають на формування загальних і особливих сутнісних рис 

національних правових систем, формують системне уявлення про стабільність і 

закономірність прояву цих рис в умовах їх (правових систем) трансформації та є суть 

вираженням правової традиції.  

 Усі ці фактори є підставою історичного, структурно - функціонального, 

соціокультурного вивчення правових систем і дозволяють виявити багатостадійну і 

багатокомпонентну характеристику змін яких зазнають правові системи в процесі 

генезису, проходячи шлях від первісної  правової системи до сучасних інтегрованих 

національних (національно - державних) правових систем з набором типових галузей 

від конституційного до кримінального і цивільного права.  

Так, закономірним є спочатку існування первісної (у формі первісно-правової) 

правової системи, потім вона за посередництвом інститутів публічної влади у різних 

формах, у числі яких вищою ієрархічно структурованою і складно організованою є 

держава, трансформується у інтегровану національну правову систему, а за умови 

того чи іншого ареалу поширення серед народів і країн може перетворитися у 

фундаментальну правову систему.  
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В рамках проблеми вибору критеріїв типології і класифікації правових систем 

висувається вимога щодо застосування складних (сукупних) критеріїв, а саме: ,,в 

загальному конгломераті факторів – критеріїв”, один із ним буде мати ,,особливий, 

визначальний смисл” [ 108 ,c.355 ]. 

Ми пропонуємо при здійсненні типології правових систем на основі критерію 

правового стилю зосереджувати увагу на домінуючій ролі правових традицій 

(загальних і локальних) як особливого критерію - фактора класифікації правових 

систем (з особливим визначальним смислом), що безпосередньо впливає на 

формування як загальних, так і особливих рис національних правових систем 

(правовий стиль) з таких причин: 

 по-перше, правові традиції як критерій класифікації в основі своїй мають 

постійні, фундаментальні, а не тимчасові і випадкові фактори; мають усталений 

об’єктивний характер (як уже зазначалося, правова традиція є тією частиною 

правової системи, яка продовжує відтворюватись у часі не зважаючи, а часом і 

всупереч радикальним змінам в соціально - економічній сфері, політиці та інших 

сферах життєдіяльності суспільства і держави); 

по-друге, правові традиції забезпечують національний, генетичний характер 

спадкоємності правових систем через генетичний код розвитку права. 

В літературі зазначається, що генетичний код розвитку права забезпечують 

правовий менталітет і  правова ментальність,  правове  мислення, національна мова та 

історична соціальна пам'ять [ 459, с.11 ].  

Правова ментальність бере на себе функції збереження набутих в минулому 

етноісторичних правових цінностей, їх самобутність (усвідомлення різниці  у 

 поняттях правової ментальності і правового менталітету особливо необхідне у справі 

вирішення проблеми ідентифікації сучасної правової системи України, яка часто 

ідеологізується крізь призму геополітичної проблематики, щодо штучного поділу 

українського народу та його належності до різних цивілізацій). 

Правовий менталітет складає духовно – психологічну основу позитивного 

права, виступає культурною парадигмою відображення юридичної діяльності, 

утворює ,,духовну тканину” юридичного буття. 
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Вираженням правової ментальності є правове мислення, яке володіє статусом 

постійного, усталеного елемента у структурі права.  

Архітектонічним елементом національного правового менталітету є 

неповторний стиль, манера мислення індивідів у правовій площині суспільних 

відносин – стиль юридичного мислення, який зберігає свою специфіку і транслюється 

практично в незміненому вигляді із покоління в покоління його носіями до тих пір, 

поки не зруйнується адекватний йому цивілізаційний механізм, здатний продукувати 

способи і форми осмислення і розуміння всього, що відбувається у правовому полі. 

Стиль юридичного мислення виражається в мові, яка є правоутворюючим 

фактором і способом існування права і, як уже наголошувалось, ідейною 

першоосновою правової системи. В юридичній мові, зокрема, зафіксована вся 

правова система у формі загальних принципів, а також загальних і спеціальних 

понять.  

Соціальна пам'ять – це одна із форм минулого, в якій воно дано людині в 

сучасному. Вона визначає національний, генетичний характер спадкоємності; прямо і 

безпосередньо вмонтована в систему сучасної правової свідомості, і відіграє 

своєрідну роль системи координат в оцінці сучасного і майбутнього; відіграє роль 

системоутворюючого елемента життєвого простору людини, оскільки у своїх 

вихідних знакових структурах виражає здатність зберігати і передавати соціальну 

інформацію за посередництвом ментальних культурних кодів.  

Безумовно, що правові традиції (як і будь-які соціальні традиції у цілому), 

зазнають змін протягом історії. Водночас, завдяки здатності акумулювати у собі 

цінну кодову інформацію про культурні, духовні цінності народу в цілому і правові 

цінності зокрема, вони залишаються уособленням минулого, яке у певній мірі 

присутнє у сучасному, хоч і постає у видозміненому варіанті. Так, Ю. Оборотов 

наголошує, що усі цінності глибоко метафоричні, у них зашифровані багатозначні 

смисли і образи, котрі не підвладні будь –якій логічній інтерпретації. Утім цінність 

традиції якраз і полягає в тому, що вона орієнтує на зразки поведінки, котрі 

існували у минулому як еталони сучасності [ 138 с.17 – 18 ].  
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Ця думка набуває особливої актуальності, коли мова йде про необхідність 

збереження й утвердження самобутніх рис у правовому розвитку кожного народу 

вкрай необхідних в умовах посилення процесів всесвітньої глобалізації, і регіональної 

інтеграції. У цілому, як пише український науковець В. Селіванов: „Виявити правові 

традиції певного суспільства...означає, по суті, визначити базові правові ідеї і 

вірування, на яких ґрунтуються реальні юридичні відносини, і зрозуміти різноманітні 

орієнтири історичного правового розвитку даного суспільства… Правові традиції, як 

певні соціальні цінності правової культури конкретного суспільства, 

характеризуються як загальними рисами правового суспільного розвитку (тобто 

притаманними й іншим народам, суспільствам), так і особливими, 

неповторними(характерними саме для даного народу, суспільства)” [ 297, с.6 ]. 

Знання правових традицій відкриває шлях до аналізу прихованих властивостей 

і особливостей права і правових систем, які виявляють себе в їх історичних і 

структурно-функціональних характеристиках. У цьому разі, можна стверджувати про 

методологічну роль правових традицій у виявленні багатостадійної і 

багатокомпонентної характеристики змін, яких зазнає будь - яка правова система, що 

проходить шлях від первісної форми (звичаєво-правової системи) до сучасної 

інтегрованої національної правової системи зі сталим набором типових галузей від 

конституційного до кримінального і цивільного права, але з прихованими його 

особливостями і властивостями функціонування, які виражаються в традиції і через 

традицію.  

Для первісних правових систем характерна традиція сприяння відтворенню 

суспільних відносин на основі функції права примирення, арбітражу і відновлення 

гармонії [ 118, с.101 – 106 ]. Розбіжності і навіть контрастні риси з’являються в 

правових традиціях із вступом людства в цивілізацію про що свідчить розвиток 

світової правової думки, яка зафіксувала як загальний правовий досвід для різних 

історичних спільнот, так і індивідуальний правовий досвід кожної з них, що 

логічно знаходило відображення, відповідно, у загальних і локальних 

правових традиціях [ 460 ]. 
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Загальні правові традиції – це результат передачі правового досвіду, який з 

надбань однієї історичної спільноти стає надбанням інших. Соціально організований 

досвід, котрий виражається поняттям загальної правової традиції, у процесі свого 

відтворення покликаний підтримувати стабільність людських колективів безвідносно 

до їх локальної специфіки. 

 У локальних правових традиціях фіксується специфічний правовий досвід 

людських спільнот, який відображає індивідуальну конфігурацію їхніх історичних 

доль і особливих умов існування. Кожне окреме суспільство володіє певним масивом 

подібного досвіду, який виконує цілу низку функцій. Одна із найважливіших функцій 

локальних правових традицій полягає у підтримці стабільності і відтворення 

суспільств як специфічних систем, що володіють своїми неповторними рисами. 

Без здійснення цієї функції будь - яке суспільство неминуче розчиняється у 

оточуючому історичному середовищі.  

Компоненти загальної правової традиції визначаються через призму 

взаємозв’язку окремої національної правової системи з іншими національними 

правовими системами. Відношення, яке вибудовується на основі цього 

взаємозв’язку – це відношення права з певною локальною цивілізацією і у цьому 

значенні може тлумачитись як правові цінності, які передаються з покоління в 

покоління у координатах певної культури або цивілізації.  

Компоненти локальних правових традицій складають комплекс культурно -

 історичних, ментальних, етичних, етнічних, політичних, релігійних, економіко -

 географічних чинників, що впливають на правовий досвід окремого народу і які 

відповідно справляють вплив на його правову культуру і правову свідомість, а відтак, 

формують і відповідне ставлення до природи і ролі права в суспільстві, правової 

ідеології, до організації і функціонування правової системи.  

У методологічному аспекті важливо враховувати відносність у різниці 

загальних і локальних правових традицій. Усе залежить від первісно заданих 

параметрів дослідження.  

Якщо за такі параметри беруть світовий історичний досвід у цілому, то поняття 

загальної правової традиції буде виражати рівень правового досвіду, універсального 
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для всього людства чи окремих епох і ступенів його розвитку. Поняття ж локальної 

правової традиції у цій дослідницькій перспективі буде покликане виражати 

специфіку окремого регіону у відношенні до заданих параметрів досвіду людських 

об’єднань.  

Якщо за первісно задані параметри дослідження беруть той чи інший 

культурний регіон, то, наприклад, поняття загальної правової традиції буде виражати 

вже рівень історичного культурно - правового досвіду людей, як спільного їх 

надбання. Поняття ж локальної правової традиції буде покликане відтворити 

специфічний досвід, характерний для вужчих регіональних одиниць, в рамках 

заданих параметрів дослідження. Ними можуть бути, наприклад, європейський чи 

євроазіатський регіони, окремі країни, чи група країн, розташованих у їхніх межах. 

У комплексній взаємодії загальні і локальні правові традиції є порівнюваними у 

власне фундаментальних своїх характеристиках і водночас є найкращим засобом 

підтримки плюралізму неповторних рис правового розвитку. Специфіка їх взаємодії в 

рамках концепції правового стилю виражається терміном ,,правові кола”, який 

змістовно орієнтує на ідею плюралізму правопорядків. Мова йде про те, що, 

національні правові системи, які мають спільні властивості об’єктивно тяжіють до 

типологійного об’єднання на рівнозначних засадах (природно, що у такому разі мова 

не може йти про шлях однієї правової системи в лоно іншої, чи приєднання до 

правової сім’ї). Визначальною рисою такого об’єднання є правовідношення, яке 

фіксує загальний зміст об’єктивних зв’язків, які формуються в процесі освоєння 

правової дійсності. В регулятивному аспекті це все те, що відтворює динаміку 

правової якості соціальної дійсності і конституюється в такому функціональному 

стані, як правопорядок.  

Знання особливостей правового стилю в значній мірі сприяє вирішенню 

проблеми ідентифікації правових систем з існуючими ідеальними типами (моделями 

правових кіл) та програмувати на теоретичному рівні можливість появи нового 

правового кола (чи правової сім’ї), що є важливим аспектом поглибленої розробки 

теорії правової системи.  
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Так, К.Цвайгерт виділяє такі правові кола: романське, германське, 

скандинавське, англо - американське, соціалістичне, право ісламу, індуське право, 

уникаючи таких оцінок як ,,провідні групи основних правових систем”, або 

,,гібридні” правові системи. Системоутворюючим чинником у визначенні типу 

правових кіл виступають найбільш значні і комплексні загальні правові традиції, які 

набували домінуючої значущості, впливу і поширення в процесі історичного 

розвитку з часу свого виникнення і розповсюдження. 

Загальна правова традиція розглядається в наборі її інститутів і об’єктивного 

права, дефініцій і методів (специфіка юридичного мислення, юридична термінологія, 

методи роботи юристів, тощо) і співвідноситься із комплексом культурно -

 історичних, ментальних, етичних, етнічних, політичних, релігійних, економіко -

 географічних чинників. 

Так (у контексті загальної правової традиції) для романського і германського 

правових кіл характерною є загальна цивілістична правова традиція, яка 

вирізняється персоноцентризмом і яскраво вираженим характером поділу права на 

публічне і приватне. Водночас ( щодо особливостей правового стилю) країни, які 

тяжіють до романської правового кола (Франція, Бельгія, Голландія) і германського 

правового кола (Німеччина, Австрія, Італія, Швейцарія та ін.) характеризуються 

своїми стильовими особливостями, які виражаються в специфіці класифікації 

публічно-правових і приватно-правових галузей і інститутів права [ 108, с.373 – 378 ]. 

Традиція англо - американського правового кола (Великобританія,США 

Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія та ін.) (у контексті загальної правової 

традиції) постає утіленням етики надійного судового захисту. Водночас ( у контексті 

особливостей правового стилю), наприклад, для Англії характерна глибока традиція 

загального права і майже повна відсутність кодифікованого законодавства. У США 

кодифікація законодавства є традиційною, починаючи з кінця ХVIII ст., як на рівні 

окремих штатів, так і у цілому федерації, але у цілому сутність американської 

правової системи визначається не законодавством і його застосуванням, а рішеннями, 

прийнятими вищими судовими інстанціями країни. Самі ж судові рішення, які не 
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посилаються на судові прецеденти, а просто застосовують закони мають винятковий 

характер [ 108, с.384 – 387 ]. 

Мусульманське право є різновидом релігійного права. Традиція права ісламу 

постає законом одкровення. Водночас і вітчизняні, і зарубіжні науковці єдині в 

поглядах, що не слід змішувати поняття ,,мусульманське право” з правом ,,окремо 

взятих мусульманських країн”. Така різниця існує не тільки в теорії, але й в житті 

кожної окремої мусульманської країни, населення яких завжди перебувало під 

владою звичаїв чи позитивних законів, які ,,безумовно, у загальному концепті 

засновувались на принципах мусульманського права і відводили їм серйозну роль” 

[ 108, c.403 ]. Традиція індуського права зображує закон верховним правителем 

(водночас залишається не зовсім зрозумілим, хто ж є безпосереднім творцем цього 

закону) і т.п. 

Із наведеного не важко помітити, що відношення загальних і локальних 

правових традицій є суть інформаційним, оскільки яскраво демонструє дію закону 

збереження інформації( Див.: підрозділ 4.2 дисертації ). Ще раз підкреслимо, що 

згідно постулатів цього закону існує еволюційна пам'ять усіх систем (що раніше 

існували і тих що існують) які успадкували всі основні організаційні принципи, що 

були ,,винайдені” в процесі їх саморозвитку з часу зародження. Отже, у такому разі 

загальні правові традиції демонструють загальне (логічне), а локальні – особливе 

(історичне, ментальне тощо) у розвитку правових систем. 

З огляду на інформаційний характер відношення загальних і локальних 

правових традицій логічно, що у понятті генезису правової системи України 

змістовно мають відображатися як загальні закономірності формування національних 

правових систем, так і особливості розвитку окремих із них, обумовлені  насамкінець 

матеріальними і духовно-культурними умовами життя конкретного суспільства. 

Методологічна роль загальних і локальних правових традицій у формуванні 

правового стилю як критерію типології правових систем полягає в тому, що будучи 

ірраціональними по суті вони у своєму відношенні як метод відіграють важливу роль 

у формуванні раціонального поняття ,,правовий стиль”, яке кореспондується із 

сукупним критерієм типології правових систем. 
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Зв'язок правової традиції і правового стилю є природним і логічним. І правова 

традиція і правовий стиль є не зовнішні щодо одне одного явищами, а необхідною і 

суттєвою умовою взаємної конкретизації. У взаємодії вони змістовно орієнтують 

дослідника на визнання по формі і по суті ,,унікальності” кожної окремої 

національної правової системи і того, що ця унікальність формується в процесі 

розвитку і під впливом не тільки зовнішніх (формально-юридичних, соціально-

економічних, політичних або цивілізаційних ) чинників, але й внутрішніх 

ментальних(тобто духовно-психологічних або культурних). 

Актуальність аналізу відношення загальних і локальних правових 

традицій зростає у зв’язку із потужними уніфікаторськими тенденціями 

сучасного етапу розвитку цивілізації. Впродовж певного періоду ці тенденції 

на загал створювали ілюзію, що локальні правові традиції є такими, що не 

заслуговують на увагу. Відтак, і досі застосовується хибна, як на наш погляд, 

практика підвести унікальні особливості правового досвіду до одного 

знаменника в рамках концепції ,,двох основних правових систем” 

(цивілістична правова традиція і правова традиція загального права), кожна із 

яких за своєю природою є європейською правовою сім’єю і справляє вплив на 

,,формування і розвиток правового ландшафту у всьому світі” [ 108, с.358 ]. 

Логіка концепції зводиться до неминучої трансформації правових систем 

,,менш розвинених” народів у лоно ,,передових” цивілізацій. За першими 

визнається лише ,,право” бути відповідним чином навченими і поглинутими 

більш розвинутими цивілізаціями. 

Життя, зокрема практика міжнародних відносин, поступово руйнують ці 

уявлення, що й вимагає від науковців радикального переосмислення традиційно 

вживаних теоретичним правознавством критеріїв типології правових систем із 

урахуванням проблеми інформаційного відношення загальних і локальних правових 

традицій. 

У цьому зв’язку заслуговують на увагу погляди на правову традицію 

канадсько-французького науковця П.Глена, які сучасними компаративістами 

оцінюються як новаторські. П. Глен оцінює традицію як усталені протягом багатьох 
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років принципи побудови будь-якої соціальної системи, у тому числі, і системи права, 

що відображають не тільки специфіку і не тільки розвиток правових систем у 

світовому масштабі, але й національні особливості системи права кожної 

національної держави [461, c. 270 ]. У цьому контексті науковець зазначає, що 

всупереч усім існуючим на сьогодні сподіванням щодо зближення, гармонізації і 

навіть злиття правових систем та пов’язаних із їхнім існуванням правових традицій 

спостерігається тенденція до стійкого збереження множинності в проявах правового 

досвіду, зумовлених як зовнішніми так і внутрішніми обставинами. Внутрішні 

обставини співвідносяться із потребою цілепокладальності: підтримки миру і 

порядку всередині різних соціальних спільнот – від сімейної і етнічної до державної 

чи вузькопрофесійної виробничої. У той час, як власне цілепокладальність виступає 

дієвим засобом гармонійного існування із зовнішнім світом та з оточуючим 

соціальним середовищем  [ 462, с.IX ]. 

Коротка характеристика ситуації, що склалась навколо проблеми пошуку 

оптимального критерію типології правових систем, дає підстави для висновку, що як 

в зарубіжній, так і у вітчизняній науці проведені дослідження, які є серйозним 

науковим фундаментом для наукового конструювання типологійних моделей 

правових систем. Але, як бачимо, ця проблема далеко ще не вирішена. 

У цьому зв’язку пропонуємо свою версію розв’язання проблеми з урахуванням 

інформаційного відношення загальних і локальних правових традицій у 

контексті необхідності збереження множинності в проявах правового досвіду. 

Наріжним у наших міркуваннях є принцип самозбереження систем, який лежить в 

основі дії закону системності інформації, а керівним  –  визнане в літературі 

положення, що будь-яка історична форма традиції, як засобу регулювання суспільних 

відносин націлена на їх організацію, звернена до особистості і ,,включає в себе три 

основних аспекти: певні вимоги до особистості, розуміння, засвоєння і ставлення 

індивіда до цих вимог, реальна поведінка людей згідно із вимогами” [ 463, с.35 ]. 

Наведене положення відображає одну із досить поширених в літературі позицій щодо 

гуманізації правової системи. Особливо важливим є висновок, що її ядром є права і 
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свободи людини [ 27, c.19, 64 ], а ключовою проблемою побудови є формування 

правової особистості [102, с.283]. 

Правова традиція, як зазначалося вище, в регулятивному смислі зорієнтована 

на відтворення динаміки правової якості соціальної дійсності і конституюється в 

такому функціональному стані як правовий порядок, який відповідає нагальним 

потребам суспільства в організованості та гарантованості прав і законних інтересів 

суб’єктів права. У кінцевому результаті стан відсутності чи присутності правового 

порядку виступає критерієм ефективності правової системи. Конгломерат 

правопорядків ґрунтується на інтенсивному використанні у механізмі соціального 

регулювання морально-етичних, релігійних, корпоративних норм,  які  тісно 

переплітаються з гуманістичним змістом правових норм. 

Отже, природно, мірою оцінки особливостей правового стилю має стати рівень 

відображення у правовій системі взаємозв’язку і взаємодоповнюваності права й 

моралі, моральних і етичних цінностей, так само як і в організації та діяльності різних 

установ державної влади (заперечення моральності права ускладнює розуміння його 

природи, так само як і природи держави). А критерій цього рівня має 

кореспондуватися з людиною, особистістю, суб’єктом права.  

Кожне суспільство по-різному (згідно із архітектонічними зразками 

національного правового менталітету) створює умови реалізації екзистенційних 

цінностей свободи (право виступає формою свободи), справедливості, що 

виражається в юридичному захисті прав людини. Це природно, бо, ,,Правова система 

акумулює в собі і закріплює для всього суспільства моральні засади правди і 

справедливості. В ній відображається багато етичних, релігійних, традиційних 

позитивних засад, що сформувалися за багатовікову історію людства” [ 16,  с.19 ] і 

які, добавимо від себе, завдяки правовій традиції відтворюються і зберігаються для 

наступних поколінь.  

Масиви правових традицій якраз і є тими утвореннями, які концентровано 

несуть у собі історично вироблені потенції традиційних позитивних засад 

функціонування конкретного суспільства і, у такий спосіб значно обумовлюють 

найбільш вірогідні траєкторії генезису національних правових систем, справляючи 
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вплив на формування правового стилю (індивідуального і самобутнього на тлі 

загальному), який проявляється у різноманітних політико-правових режимах, рівні 

правової культури і правосвідомості, відповідно і в особливостях правореалізаційної 

практики. У цьому об’єктивному процесі природним чином виявляє себе закономірна 

тенденція зростання самоцінності кожної людини. А рівень можливостей реалізації 

цієї тенденції у тій чи іншій державі (суспільстві) виступає вирішальним критерієм 

суспільного прогресу, найбільш переконливим показником (у доктринальному 

аспекті) ,,людиноцентристської” чи навпаки, орієнтації відповідних правових систем.  

Звідси  випливає, що визначальними орієнтирами у розбудові ідеального типу 

(моделі) правових систем мають бути утвердження гуманістичного змісту права та 

прав людини, в яких органічно переплітається природне і соціальне, матеріальне і 

духовне, національне і наднаціональне, загальноцивілізаційне.  

Звернення до цінностей гуманістичного змісту права і прав людини відповідає 

нагальним потребам розвитку людства. Не випадково права людини перебувають у 

центрі політичного проекту сучасності [ 346, с.193 – 198 ]. Особливе значення 

інституту прав і свобод людини в його природно - правовому розумінні, визнане нині 

всіма основними напрямами світової політичної і правової думки. Не викликає 

сумнівів і те, що ступінь забезпечення основних прав безумовно залежить від 

природи суспільства, конкретно-історичних умов, зокрема, рівня розвитку економіки. 

Без перебільшення можна сказати, що на цій позиції заснована державно - правова 

практика переважної більшості сучасних країн. 

Науковці справедливо зауважують, що в суспільстві, яке вирізняється 

відсутністю історичних традицій створення умов для розвитку вільної особистості, 

немає і не може бути власне права (відповідно і реально діючого правового принципу 

формальної рівності), як не може бути власне суб’єктів права (групових, 

колективних, інституціональних), власне правових законів, а, отже, і правових 

відносин як у суспільстві в цілому, так і в конкретних сферах суспільного і 

політичного життя [ 464, с. 210, 219 ]. Немає потреби доводити, що такі традиції 

формуються через відношення форм власності (системоутворюючий фактор в 

формаційному підході до типології) і домінуючої в суспільстві соціально-
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психологічної атмосфери (системоутворюючий фактор в цивілізаційному підході до 

типології).  

Підсумовуючи вище зазначене, пропонуємо витоки об’єктивності правових 

традицій щодо міри реалізації закономірної тенденції зростання самоцінності кожної 

людини шукати у історично сформованих моделях соціонормативної регуляції  –

 східної і західної, які глибоко укорінені ще в добі неолітичної революції (епоха 

переходу людства до цивілізації) і відображають організацію суспільного життя 

відповідно в колективістських і індивідуалістичних суспільствах. 

В центрі східної моделі перебуває спосіб виробництва з колективними 

 формами власності та із системою управління по вертикалі. Тут вирішальна роль 

належить організаційній діяльності владних структур, здатних забезпечити ефективне 

функціонування систем виробництва та перерозподілу матеріальних ресурсів через 

використання редистрибутивної системи перерозподілу. Підвалиною регуляції 

виступає ієрархічна влада, яка знаходиться поза й над правом, логіка поведінки якої 

не охоплюються жодною зафіксованою нормою. Право перебуває в руках держави і 

використовується як інструмент насадження її волі суспільству. В умовах відсутності 

приватної власності, позаекономічного примусу до праці, повної економічної 

залежності від деспотичної держави права особистості завжди приносилися в жертву 

останній, у різних формах існувало рабство. Історично сформувалась і панує правова 

традиція надання прав індивіду. 

В центрі західної моделі перебуває спосіб виробництва, заснований на 

індивідуально - родинних формах власності із системою управління по горизонталі. 

Підвалиною регуляції виступає право яке сприймається як найвища соціальна 

цінність і є інструментом досягнення консенсусу в руках громадянського суспільства. 

Приватна власність, вільний ринок, економічна незалежність виробника породжує 

його особисту свободу, заважає узурпації влади. Статус  прав людини є  традиційно 

високим. Історично сформувалась і панує правова традиція володіння індивідом 

правами.  

В літературі зазначається, що більшість з реалізованих в історії цивілізацій 

тяжіє до однієї з цих моделей. Суспільство спирається або на безумовність 
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ієрархічних структур, або на безумовну громадянську конвенцію щодо прав, норм і 

процедур існування [315, с.234 ]. Безумовно, що існує цілий спектр можливих 

траєкторій, за якими може здійснюватися соціально-економічний розвиток 

суспільства залежно від конкретних обставин; відповідна їх комбінація зумовлює 

вибір спрямування дійсного шляху розвитку. Разом з тим, цей спектр аж ніяк не 

довільний і багато в чому залежить від регулятивних параметрів, утверджених в 

загальних координатах еволюції людства, і тих реальних передумов і потенцій, які 

формуються в рамках цих параметрів. Це є свідченням того, що процес постійного 

оновлення, трансформація і опрацювання нових соціально-організованих моделей 

нормативно-правової регуляції діяльності людей, хоч і ставлять перед людством 

якісно нові проблеми, все ж не ведуть до зміни самого принципу їхньої дії.  

За таким же принципом функціонують і розвиваються правові системи. У 

відповідь на зміни, яких зазнає суспільство, змінюється і правова система. Водночас, 

повторимося, правова традиція є тією частиною правової системи, яка завдяки дії 

законів збереження інформації і системності інформації продовжує відтворюватися в 

часі навіть всупереч радикальним змінам в соціально-економічній сфері, політиці та 

інших сферах життєдіяльності суспільства і держави. Підтвердженням цієї тези є 

названа вже нами концепція П.Гленна, який вбачав природу правової традиції в 

передаванні інформації крізь час.  

Соціокультурна і соціоекономічна аспектологія традиції надання прав (східна 

традиція), з одного боку, і традиції природного володіння правами (західна традиція) 

сукупно включається у інституційний процес функціонування юридичної сфери, яка 

зображує відповідно державно-владну і публічно-правову систему відносин і 

характер правозастосування, яке здійснюється правоохоронними органами та судом і 

фактично є системоутворюючим фактором який справляє прямий вплив на 

формування загальних рис різних правових систем, а отже й на вибір критеріїв їх 

класифікації та є показником якісної визначеності правової системи, яка 

кореспондується із рівнем і об’ємом свободи людини, який забезпечується (чи не 

забезпечується) державою в рамках правової системи. 



 337 

При цьому логіка кожної із правових традицій (східної і західної) утримує 

світоглядну складову, яка органічно поєднує як звичаєві компоненти ставлення до 

цінностей у праві, так і набуті в ході утвердження закономірної тенденції зростання 

самоцінності кожної людини через релігійне, етичне і раціональне розуміння істини 

та виявляє достатньо чітку тенденцію до прийняття колективістської чи 

індивідуалістичної моделі правового порядку.  

З урахуванням викладених міркувань та висловленої в юридичній літературі 

ідеї про те, що у з’ясуванні місця національної української правової системи серед 

правових систем сучасності, слід виходити не з геополітики, а з культурополітики 

[465, с.10 ], ми висуваємо гіпотезу, яка на наше переконання, в подальшому може 

скласти науковий напрям в розвитку теорії правових систем і порівняльного 

правознавства.  

Зміст гіпотези полягає в наступному: 

а) типологійна ідентифікація національних правових систем в умовах 

глобалізації має засновуватися не на юридичних характеристиках правових сімей, а 

на аналізі сучасного правового світу як комплексу правових традицій (або правових 

культур). Науковою підставою зазначеного положення є зокрема висновок 

російського науковця С.Котковця про те, що істинне пояснення існування правових 

сімей перебуває в культурах. Правові сім’ї є юридичним вираженням культурного 

кола, до якого відносяться національні правові системи [ 466 ];  

б) розбудову типу (ідеальної моделі) правової системи доцільно здійснювати з 

урахуванням соціокультурної і соціоекономічної аспектології правової традиції, що 

дає уявлення про якісну визначеність правової системи. Вона кореспондується із 

рівнем і об’ємом свобод людини, який виявляється у правовому статусі, її правах і 

свободах, які забезпечуються (чи не забезпечуються) державою в рамках правової 

системи [ 210, c.154 – 187 ; 467 –468 ]. Це дає змогу поряд з пріоритетним критерієм 

типологізації сучасних національних правових систем ,,правовий стиль” застосувати 

уточнюючий критерій, який співвідноситься із ступенем реалізації природних прав 

людини в рамках національної правової системи. Застосування такого уточнюючого 

критерію кореспондується з ідеєю наближення правової реальності до соціально-



 338 

антропологічних критеріїв ,, шляхом, – як слушно зауважує академік О.Петришин, – 

покладення в основу соціуму та правової системи прав і основоположних свобод 

людини, яка поєднує у своїй активності власну суб’єктивність та об’єктивність 

соціального світу, що дасть змогу зробити важливий акцент на проблемах правової 

соціалізації особистості як невід’ємного чинника формування та ефективності 

правової системи…” [27, с.27]. 

З урахуванням вище зазначеного з використанням пріоритетного ,, правовий 

стиль” і уточнюючого ,,ступінь реалізації природних прав людини” критеріїв можна 

запропонувати варіант типів сучасних національних правових систем, заснований на 

юридичному механізмі реального забезпечення (чи не забезпечення) прав і свобод 

людини в рамках національної правової системи: догматично орієнтований 

(нормативно-законодавчий), людиновимірний (нормативно-судовий) і змішаний (з 

домінуванням уявлень про світ, заснованих на міфі). 

Сутність запропонованих доктринально визначених типів правових систем 

кореспондується із розумінням ролі права в суспільстві, місцем людини в правовій 

системі та наявності правових (юридичних) гарантій реалізації прав і свобод людини. 

В рамках догматично орієнтованого типу правової системи – право розуміється 

як ядро правової системи і є інструментом в руках держави, людина мислиться як 

суб’єкт правовідносин. 

В рамках людиновимірного типу правової системи – право розуміється як ядро 

правової системи і є інструментом в руках громадянського суспільства, а людина 

мислиться як правовий суб’єкт.  

В рамках змішаного типу правової системи – роль, яка відводиться праву, 

залежить від того, якими уявляються суспільству всесвіт і людина. Вони формуються 

на основі міфологізованих уявлень про світ і місце людини в світі, зазнаючи впливу 

догматично орієнтованого або людиновимірного типів правових систем. 

Догматично орієнтований (нормативно - законодавчий) тип національних 

правових систем ґрунтується переважно на доктрині законницького позитивізму 

(позитивізмі волі суверена), котра зазвичай називається юридичною доктриною і 
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функціонує переважно в країнах, національні правові системи яких тяжіють до 

романо-германської правової сім’ї, або до цивілістичної правової традиції.  

В рамках юридичної доктрини визначальною є ідея відношення до права, як 

своєрідної ,,моделі соціальної організації”. А власне юридична доктрина – це ідеї і 

принципи, котрі випливають безпосередньо із юридичних норм і виступають 

фундаментом права. У цьому разі йдеться про так звані нормативні принципи, котрі 

прямо закріплені в нормативних правових актах. Ефективність і значний потенціал 

правових норм визначається їх письмовою фіксацією, формальною визначеністю, 

абстрактністю і, безумовно, тим, що їх виконання забезпечується організованою 

санкцією, а особи, котрі застосовують санкцію, визначаються законом. 

Між тим, у правовій літературі не безпідставно звертається увага на певний 

парадокс, що формальна визначеність і письмова фіксація не тільки сприяють 

чіткому відокремленню правових норм із середовища інших соціальних норм, перш 

за все релігійних і моральних, але й спричинюють до розбіжностей чинного права як 

із власне офіційною формою, так і з самою суспільною реальністю [ 469, с.33 ]. 

Особливо це спостерігається у пострадянських країнах, де панує ситуація 

декларативних норм, котрі не справляють ніякого впливу на практику, але 

прекрасно справляються з роллю декоративного фасаду над чинним 

законодавством [ 470,с. 79 ].  

Інший парадокс пов’язаний з проблемою відношення держави і права, а саме: 

право в рамках доктрини законницького позитивізму – це команда суверена. Будь-яка 

правова норма є дійсною, якщо вона промульгована сувереном. Суверен 

кваліфікується як єдина глобальна сила, яка здатна забезпечити для правової системи 

логічний зв’язок та запропонувати ясне й чітке визначення права. Між тим, у 

більшості сучасних держав суверен – це не персоніфікована інституція, не фізична 

особа, а проста абстракція, точніше державна система, засобом функціонування якої 

виступає право, яке покликане зв’язати та обмежити державу, яка, водночас, сама 

виступає джерелом права.  

Наведені парадокси спонукають до висновку, що в координатах догматично 

орієнтованих правових систем поведінка людей орієнтована на законопослух та 
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моделюється настановами, нормами й інструкціями, які часто суперечать здоровому 

глузду. Така ситуація виникає із-за вимоги неухильного дотримання форми 

незалежно від змісту, що почасти приводить до виправдання будь - яких дій держави 

і, як наслідок, часто до нехтування правами людини. 

Отже, по формі, догматично орієнтовані правові системи найбільше звернені 

до потреб юридичної практики, а за суттю виходять за межі фізично чуттєвого світу і 

функціонують у сфері віртуальної реальності. Як наслідок, втрачається зв’язок права 

з життям, що заздалегідь обертається часто руйнівними наслідками для суспільства та 

утвердження політики посягання на  права людини (чи потрібно нагадувати, що 

власне з країнами, які перебувають у координатах догматично орієнтованих правових 

систем, пов’язані руйнівні явища глобального характеру такі як тоталітарні режими 

ХХ ст., дві світові війни, локальні війни тощо). 

 Догматично орієнтований (нормативно - законодавчий тип) правових систем 

характеризується наявністю особливих елементів, що з’являються в процесі 

здійснення органами державної влади правового регулювання: предмети правового 

регулювання, правовідносини, суб’єкти і об’єкти правовідносин, юридичні факти, на 

основі яких виникають правові відносини, механізм правового регулювання, способи 

і методи правового регулювання, правовий режим, реалізація права, правовий 

порядок. 

Людиновимірний (нормативно-судовий) тип національних правових систем, 

які тяжіють до правової традиції етики надійного судового захисту. Вони засновані на 

доктринах аналітичного позитивізму – позитивізмі рішень, та сучасних концепціях 

відродженого природного права (правова доктрина ,,загального права”). Цей тип, як 

видається, найбільш відповідає сучасним потребам гуманізації суспільства, оскільки 

концептуально зорієнтований на власну цінність права. Філософи права визначають 

власну цінність права, як вираження соціально організованої форми, дія якої 

забезпечує відтворення правових станів правовими засобами [ 346, с.210 ], де 

провідна роль відводиться суду з високим ступенем незалежності, внаслідок чого 

виникають нові можливості і велика воля до саморозвитку людини і розвитку 

суспільства. У цій якості право виступає інструментом в руках громадянського 
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суспільства, як сукупність умов для розширення сфери суб’єктивних прав і людських 

можливостей розвитку. Мета права, як соціально організованої форми, полягає в 

тому, щоб протидіяти будь-яким потугам до створення механізмів гноблення і 

протистояти державному насиллю, погоджуючи поведінку людей з мораллю і 

справедливістю. 

В рамках аналітичної юриспруденції доктринальні положення отримують 

зовнішнє оформлення в першу чергу за рахунок судової практики. При цьому 

провідна роль відводиться процедурно – процесуальним правилам, а юридична 

система виражена не в абстрактно сформульованих нормах, узагальненнях високого 

рівня, а носить характер відкритої системи методів вирішення юридично значущих 

проблем. В координатах цієї правової доктрини: а) нормативність, рівно як і в 

координатах догматичної юриспруденції, теж визнається за важливу характеристику 

права, утім останнє не зводиться до системи правових норм; його об’єм змістовно 

ширший, оскільки визнається, що не всі закони утримують у собі правові норми 

(правила що визначають форми і процедури реалізації повноважень, ті, що 

регулюють законодавчий процес і т.п.). Нормативна функція права полягає в тому, 

щоб керувати поведінкою людей, а правова норма встановлює певну модель 

поведінки; б) домінує неписане право, перш за все, прецедентне, що обумовлює 

розвиток казуїстичних норм (на противагу абстрактним, які характерні для писаного 

права) і дозволяє конкретно та чітко сформулювати правові норми.  

Безумовно, казуїстичні правові норми за рівнем юридичної техніки 

поступаються абстрактним нормам. Вони не дуже сприяють проведенню 

масштабних правових реформ, розвитку юридичної техніки, удосконаленню системи 

законодавства. Утім в літературі вказується і на їх суттєві позитивні риси, а саме: 

вони сприяють тому, що позитивне право більш детально регулює суспільні 

відносини, оскільки казуїстичні правові норми більше наближені до реальної 

ситуації, бо самі, власне, формуються на її основі, а не прогнозують ситуацію. Як 

наслідок правові системи людиновимірного типу в масовій правосвідомості 

сприймаються як нормативно - судові, в рамках яких у багатьох випадках на перше 

місце виступає суб’єктивне право, яке захищається судом. 
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Отже, людиновимірний (нормативно - судовий) тип національних правових 

систем відрізняється від догматично орієнтованого (нормативно-законодавчого) типу 

тим, що у їхньому формуванні значну роль відіграють судові органи державної влади, 

тому в цих системах відсутні методи правового регулювання, притаманні 

нормативно - законодавчому типу. У людиновимірному типі національних правових 

систем виникає інше за змістом правове регулювання, яке можна охарактеризувати 

як безпосередньо юридичний примусовий вплив держави на суспільні відносини, які 

підлягають правовому регулюванню. 

В рамках догматично орієнтованого (нормативно - законодавчого) і 

людиновимірного (нормативно - судового) типів правових систем одні і ті ж акти 

прийняття судових рішень сприймаються по - різному. В традиціях догматично 

орієнтованого типу ці акти розглядаються як застосування права, або конкретної 

норми, сформульованої в законі, до конкретного випадку. В традиціях 

людиновимірного типу вважається, що, вирішуючи справу, суддя при усій 

пов’язаності його прецедентом і законом створює, творить право для конкретного 

випадку, але удосконалює в цілому. 

Змішаний тип національних правових систем заснований на традиційному 

(звичаєвому) праві з певним ступенем впливу загального чи цивільного права, але з 

домінуванням міфологізованих (або релігійних) уявлень про світ і тісно пов’язаному з 

релігійними ритуалами. Цей тип обумовлений вимогами вітального характеру, тобто 

необхідністю виживання народу, як особливої неповторної спільності людей. Власне 

логіка міфу дозволяє визначити цей тип правових систем як унікальний. 

Правові системи змішаного типу формуються під впливом міфу, 

вірувань, світоглядних конструкцій, заснованих на уявленнях про призначення 

людини у світі, суспільстві, її ролі у вирішенні власної долі. Дослідниками в сфері 

юридичної етнології (Е.Мабо, А.Елькін, Н.Рулан та ін.) встановлено, якщо будь-який 

звичай не згадується в міфі, його розглядають як штучне утворення і не надають 

значення. Якщо ж виникає потреба у запровадженні звичаїв, їх обов’язково 

співвіднесуть із міфологією, у такий спосіб нададуть статусу священних, отже таких 

що утримують у своїй  структурі санкцію.  
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Отже, специфіка доктринального підходу в рамках змішаного типу правових 

систем полягає в ідеї виходу за межі західної системи цінностей, тієї системи 

координат, котра зорієнтована, переважно, на технічне удосконалення, логічну 

обґрунтованість, раціоналізм офіційних державно - правових інститутів, їх 

відповідність економічним, політичним і іншим соціальним інтересам. ,,Роль, яка 

відводиться праву, залежить від того, якими уявляються суспільству всесвіт і 

людина” [ 132, с.51 ].  

Необхідно зауважити, що в даній дисертації ми не ставимо на меті визначити, 

які конкретно країни світу відносяться до того чи іншого типу правових систем. Це 

справа компаративістських досліджень, яка вимагає глибоких знань самобутності і 

особливостей усіх без винятку правових систем. Отже, щодо оцінки місця і ролі 

кожної із них на правовій карті світу необхідний ретельний аналіз умов формування 

правового суб’єкта у тій чи іншій країні. 

Єдине на чому необхідно наголосити, що запропонована нами орієнтація на 

гуманістичний зміст права: 

по-перше, не суперечить існуючим у сучасній науці підходам до критеріїв 

типологізації правових систем, а доповнює їх у частині прямої кореляції не тільки з 

державою, а й з соціальним життям суспільства, цінностями в праві, історичними і 

правовими традиціями, правовими звичаями, які складались на протязі століть і 

завдяки дії закону збереження інформації використовуються правовою системою як 

актуальна інформація з метою збереження властивостей цілісності;  

по-друге, запропонована типологія враховує два важливих фактори, які, на наш 

погляд, необхідно враховувати в розбудові ефективної моделі правового 

регулювання: право і права людини мають розглядатися як найважливіший фактор 

стабільності суспільства, а правова система як фактор усталеного розвитку 

суспільства. У методологічному плані узгодженість цих факторів створює основу для  

розбудови  раціональної моделі  правової  системи, адекватної  ментальним канонам 

конкретного суспільства;  

по-третє, і, на наш погляд, чи не найголовніше – в рамках сучасної теорії 

юриспруденції, яка конкретно покликана забезпечувати потреби юридичної 
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практики, така типологія орієнтує на співвіднесення абстрактного права (ядра 

правової системи) з тим яким воно має бути і з конкретним правом окремих держав, 

тобто із системою чинних (діючих) юридичних норм на території тієї чи іншої 

держави. І у такий спосіб формує адекватні уявлення про ефективність відповідної 

правової системи. 

 Усі зазначені нами типи національних правових систем у реальному житті 

існують паралельно. Сучасна історія характеризується домінуванням перших двох 

типів. Утім, як видається, в рамках сучасної парадигми інтеграційних процесів 

,,відокремлення - об’єднання” домінування того чи іншого типу буде залежати від 

стратегічних цілей розвитку людства. 

У різних соціумах можна знайти спільну оригінальну основую способу 

упорядкування соціальних зв’язків, однакову специфіку генезису соціального 

порядку, фактори, які забезпечують і зберігають рівновагу суспільних відносин, у 

тій чи іншій  мірі, гарантують те, що М. Ковалевський влучно назвав 

,,замирене середовище”, а П. Сорокін обґрунтував механізм його 

функціонування [ 118, c.101 – 106 ]. 

Водночас, не дивлячись на те, що життя нав’язує більшості людей різної 

цивілізаційної і культурної належності однаковий кількісний вимір правового досвіду 

(який визначається властивою для усіх народів волею до порядку), останній, 

акумульований різними цивілізаціями, занадто різноманітний, щоб його можна було 

звести до спільного знаменника. 

Отже, принциповим є питання збереження необхідного розмаїття для 

забезпечення тривалого функціонування людства як цілісної системи, що відповідає 

вимогам дії закону системності інформації, в основі якого лежить принцип 

самозбереження систем. Останнє можливе за умови розмаїття і збереження 

унікальності правового розвитку кожного окремого народу. При такому підході до 

проблеми, скоріше, варто говорити не про ,,відсталість”, ,,примітивізм” правового 

розвитку народів, а про їхню неоднаковість, що не одне і те ж. З таких позицій 

відсутні підстави до поділу народів на відсталі і передові, оскільки все відносно, і 
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невідомо, хто опиниться першим в перспективі (все залежить від критеріїв, які 

встановлює саме життя). 

Таким чином, в юридичній літературі найбільш поширеними критеріями 

типології правових систем є юридико-технічні, ідеологічні і сукупний критерій 

,,правовий стиль”. Для вирішення проблем класифікації і типології правових систем у 

вітчизняній юридичній науці найчастіше використовують юридико-технічні і 

ідеологічні критерії. Безперечно, вони є дуже важливими у функціонуванні будь-якої 

правової системи, але їх застосування в умовах глобалізації є дещо не повним, отже 

не в повній мірі відповідає сучасним вимогам юридичної практики. 

Серед юридичних критеріїв критерій ,,правовий стиль” дозволяє аналізувати 

проблему типології правових систем, на наш погляд, у більш повному обсязі.  

По-перше, із гуманістичних позицій він виражає взаємозв’язок, у тому числі 

взаємодоповнюваність права і моралі, формальних, соціологічних і історичних 

аспектів їх розвитку в соціокультурному контексті. 

По-друге, певною мірою демонструє зв’язок концепції правового стилю з 

низкою загальних юридичних принципів (визнаних ,,цивілізованими націями”) як у 

вигляді категорії ,,справедливість”, котра протиставляється категорії ,,точного права”, 

так і у вигляді знаменитої формули, котра розкриває сутність і призначення права: 

,,ars boni et aequi”. 

По-третє, в значній мірі сприяє вирішенню проблеми індивідуалізації і 

збереження самобутніх рис правових систем в умовах глобалізації. 

По-четверте, привчає тих, хто вивчає юриспруденцію, до думки, що 

самобутність правових звичаїв і законів у різних регіонах світу є необхідною умовою 

екології існування сучасної цивілізації, а національне розмаїття людства має свою 

всепланетарну доцільність і відповідає універсальним законам розвитку природи і 

суспільства. В значній мірі цьому сприяють правові традиції, ціннісний потенціал 

яких звернений як до загальних рис правового розвитку людства, так і до особливих, 

неповторних які характерні для конкретного народу. 

Таким чином, існуючі у вітчизняній юридичній літературі концепти типології 

правових систем побудовані на доктринах, які на перше місце ставлять юридико-
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технічні та ідеологічні критерії, які є актуальними для державоцентристської 

парадигми розвитку юридичної науки.  

Для сучасної теорії правових систем актуальною є проблема ,,деідеологізації”  

критеріїв та утвердження прагматичних підстав розвитку, що кореспондується з 

ідеєю абсолютної цінності людини та її життя, а отже з проблемою юридичних 

(правових) гарантій реалізації прав і свобод людини та громадянина. Усі інші правові 

проблеми мають розглядатися крізь призму цієї цінності та удосконалення механізму 

юридичних (правових) гарантій реалізації прав і свобод у громадянському 

суспільстві. 

Нагальним є зміщення акцентів у розумінні домінуючої ролі юридико-

технічних та ідеологічних критеріїв у розв’язанні проблеми типології сучасної 

правової системи України на користь складного юридичного критерію ,,правовий 

стиль” та уточнюючого критерію ,,ступінь реалізації природних прав людини”.  
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5.2. Дискусійні питання типологійної ідентифікації сучасної правової 

системи України та перспектив її розвитку в умовах політико-правової 

глобалізації  

 

 

Аналіз заявленої у даному підрозділі проблеми засновується на аксіомі про 

об’єктивне існування правової системи України на правовій карті світу. Сам факт 

цього існування є одночасно результатом внутрішнього правового розвитку 

суспільства, міжнародного взаємозв’язку й взаємодії права і правових систем. Отже, 

якщо правова система України існує – вона має бути чітко визначена і 

ідентифікована. Правова система – це підсистема суспільства. В процесі історичного 

розвитку між різними соціумами завжди існувала конкуренція. Отже, завжди 

існувала ,,конкуренція” між правовими системами, яка набула гостроти в умовах 

формування націй-держав. Але особливої актуальності ця проблема набуває в 

сучасних умовах глобалізації. 

Процес глобалізації передбачає універсалізацію суспільних відносин, 

розширення сфери взаємодії національних правових систем. Кожна правова 

система – це унікальний культурно-історичний феномен, що формується в 

конкретно-історичному, культурному і політичному контексті. Отже, неминучими є 

суперечності між тенденцією до універсалізації цих взаємодій і прагненням зберегти 

індивідуальні особливості кожної з них, які формуються в процесі генезису і 

обумовлюються політичними, ідеологічними, а головне – культурними факторами. 

Для української правової системи проблема ідентичності є особливо 

актуальною в умовах поширення так званої юридичної експансії, яка кваліфікується 

науковцями як процес і результат нав’язування одним суспільством (частиною 

суспільства, державою, соціальною групою) своєї правової системи іншому 

суспільству [ 293, c.10 ]. Отже, від вирішення цієї проблеми прямо залежить факт 

визнання об’єктивного існування правової системи України на правовій карті світу та 

 визначення шляхів і перспектив її розвитку. 
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У юридичній літературі зазначається, що за своїм генетичним походженням 

поняття глобалізації близьке до понять універсальності, типовості, абстрактності, 

загальності тощо. Антиноміями є поняття диференціації, дискретності, конкретності, 

індивідуальності [ 164, c.13 ]. Діалектика цих понять демонструє неоднозначність 

тенденцій суспільного розвитку в умовах глобалізації, що виражається в прагненні 

народів до інтеграції та в бажанні зберегти свою національну самобутність, що на 

думку науковців є відображенням етноідентифікаційних тенденцій, які позначаються 

як феномен повсюдного ,,відродження етнічності” [ 155, c. 105 – 112 ]. Ще раз 

наголосимо, що ми поділяємо думку тих, хто переконаний, що самобутність є 

необхідною умовою екології існування сучасної цивілізації, а національне розмаїття 

людства ,,має свою всепланетарну доцільність і відповідає універсальним законам 

розвитку природи і суспільства” [ 156, c.123 – 130 ].   

З посиленням міждержавних контактів активізується процес взаємодії 

правових систем у формах конвергенції, асиміляції, інтеграції тощо. Яка форма 

взаємодії ,,загрожуватиме”, чи ,,сприятиме” прогресивному розвитку правової 

системи України прямо залежить від правильно обраних ідейних пріоритетів, 

адекватних правовому досвіду українського народу і не менш важливо, від того чи 

буде вона визнаватись світовим товариством як унікальна і самобутня, а її правові 

стандарти не суперечитимуть загальновизнаним у світі правовим цінностям.  

Пріоритети мають визначатися не на основі суб’єктивних припущень 

політиків, а науково обґрунтованою доктриною співвідношення українського і 

міжнародного права. На нашу думку, це має бути доктрина, заснована на концепції 

об’єктивного існування на міжнародній арені різних національних правових систем. 

Суть концепції полягає в тому, що жодна правова система не може бути 

універсальним регулятором усіх соціальних відносин сучасного світу (про це 

частково наголошувалось у попередніх підрозділах дисертації). 

У цьому зв’язку актуалізується теоретична проблема типологійної 

ідентифікації правової системи України, яка в юридичній науці має дискусійний 

характер. Вбачається, що дискусія має розгортатися не навколо традиційних, а, як 

уже зазначалося в попередньому підрозділі, навколо загального, ,,універсального 
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критерію (критеріїв), придатного для типології всіх без виключення правових систем, 

що існують у сучасному світі” [ 108, с.537 ]. 

Українськими дослідниками висловлюються різні точки зору щодо вирішення 

проблеми типологійної ідентифікації правової системи України з іншими правовими 

системами, її місця й перспектив розвитку на правовій карті світу. Так, 

зокрема, Д. Лук’янов і М. Савчин, узагальнивши ці точки зору, наводять низку 

концепцій, які з одного боку видаються досить аргументованими, а з іншого –

 дискусійними, особливо в контексті методологічного забезпечення проблеми 

[ 25,с. 720 – 723; 125, с.208 ].  

Ми зосередимо увагу на методологічному аспекті. При цьому зауважимо, що в 

існуванні різних точок зору на заявлену проблему немає нічого такого, що не 

заслуговувало б на увагу, оскільки вони є суть вираженням різнобічного уявлення 

про правову систему, як об’єкт дослідження та цілей і завдань, які ставлять перед 

собою науковці, керуючись певними світоглядними, гносеологічними і 

аксіологічними імперативами, а також відповідними методами пізнання.  

На нашу думку, можна говорити про існування у вітчизняній юридичній 

літературі двох основних тенденцій у вирішенні проблеми типологійної ідентифікації 

правової системи України, які позиціонуються швидше із євразійською чи 

західноєвропейською (євроатлантичною) геополітичними доктринами, ніж з 

теоретико - методологічними науковими концептами. У цьому вони схожі. Різниця 

полягає лише в тому, що прихильники євразійської орієнтації основну увагу 

зосереджують на правових традиціях (що не суперечить існуючому в науці 

цивілізаційному підходу до типології), але не в соціокультурній їх інтерпретації, а в 

геополітичній, ідентифікуючи Україну з наперед визначеними типами правової 

культури та геополітичним орієнтиром на Східноєвропейсько-Північноєвразійський 

регіон з військово - політичною потужністю Росії в центрі. У той самий час, як 

прихильники західноєвропейської орієнтації зосереджують увагу на формально -

 юридичних критеріях класифікації і цінностях євроатлантичної правової культури.  

Безумовно, що кожний із підходів відображає певні реалії сьогодення у 

геополітичній інтерпретації з посиланням на виокремлені науковцями ознаки і 
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властивості правової системи України, які формувалися в ході її генезису. Проте взяті 

окремо, вони не спроможні, по-перше, сформувати повне уявлення з одного боку, про 

суттєві ознаки і властивості з урахуванням яких правову систему України можна було 

б ідентифікувати з певним ідеальним типом правових систем, а з іншого – про 

індивідуалізовані елементи правового порядку, які кореспондуються з поняттям її 

ефективності; по-друге, дати відповідь на питання чому в українському суспільстві не 

приживаються юридичні зразки західноєвропейської (континентальний її варіант) 

коропоративної правової культури, як утім і євразійської – з авторитарним 

характером російської державності та колективістськими концептами російської 

правової культури.  

Розмаїття інтерпретацій типологійної ідентифікації правової системи України у 

частині логічності їх доведення обумовлюється, значною мірою, різним тлумаченням 

історичних і соціокультурних факторів які впливали на формування ознак і 

властивостей правової системи України. Все це свідчить про далеко незавершений 

процес накопичення та поглиблення знань про ці фактори, ознаки і властивості, а 

головне про способи їх пізнання.  

Вбачається, що цей процес може отримати (за принципом додатковості) свіжий 

методологічний імпульс в рамках запропонованого нами системно - інформаційного 

підходу та з використанням складного (сукупного) критерію ,,правовий стиль”, який 

орієнтує не на формальні й ідеологічні ознаки типологійної ідентифікації, а на 

виявлення найбільш суттєвих і важливих зв’язків в правовій сфері суспільства 

(відповідно до належного) на основі яких вибудовується механізм реалізації прав і 

обов’язків людини та громадянина у зв’язку із державою.  

Коротко з’ясуємо зміст і сутність домінуючих в українській юридичній 

літературі концепцій типологійної ідентифікації правової системи України. 

1. Виразники ідеї західноєвропейської орієнтації України обґрунтовують 

необхідність повернення правової системи України до своїх ,,традиційних витоків”, 

насамперед до романо - германської правової сім’ї. 

Так, О. Скакун, з нею погоджується і Н. Оніщенко, стверджуює, що правова 

система України вже ,,позбавлена псевдосоціалістичного сутності” і належить 
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(курсив наш – М. М.) до романо - германського типу правової системи на правах 

особливого (курсив наш – М.М.) європейського різновиду” [ 65, с.566 – 567; 68, c.110] 

Проте в чому ж змістовно полягає суть поняття ,, особливого європейського 

різновиду” науковці аргументованих пояснень не дають.  

Однозначно ідентифікує правову систему України з романо - германським 

типом правової системи на основі структурно - функціональних характеристик та 

техніко - юридичних формальних ознак Л. Луць [ 174, c.192 – 207; 301; 471, c.148 –

 154 ]. Класифікація типів, заснована на типологійно - юридичних ознаках визнається 

науковцем єдино вірною, а використання при цьому ,,будь - яких інших підходів, 

критеріїв – на її переконання, – не відповідає основним законам пізнання” 

[ 174, с.76, 261 ]. 

2. Прихильник геополітичної доктрини ,,євразійства” Ю. Оборотов обґрунтовує 

,,об’єктивність” євразійського шляху України і вважає, що вектором її правового 

розвитку (у єдиній групі постсоціалістичних правових систем України, Росії, 

Білорусі) повинна бути так звана євразійська правова сім’я, ядром якої однозначно 

визначається російська правова система [ 138, c. 115 – 121, 125]. 

Якщо взяти до уваги аргументи Ю. Оборотова, що євразійська правова сім’я у 

різні періоди називалась по - різному: ХIХ ст. – слов’янська правова сім’я; середина 

ХХ ст. – російська правова сім’я; ІІ пол. ХХ ст. – соціалістична правова сім’я, але 

продовжує існування незважаючи на зміну конфігурації правового простору 

[ 41, с.20 ], то його міркування по суті збігаються із пропозицією російського 

дослідника В. Синюкова замість соціалістичної правової сім’ї виокремити на основі 

запропонованих ним ,,нових уточнених” критеріїв нову правову сім’ю слов’янських 

народів, провідним елементом якої має бути правова система Росії [ 191, c. 171-176 ].  

Пропозицію В. Синюкова підтримують інші російські науковці 

[ 133 ,c. 290; 302 ]. Серед українських, як стверджує Н. Оніщенко, теж є ті, хто до 

такої класифікації правових систем вносять і слов’янську правову сім’ю [ 68, с.109 ]. 

Формування окремої слов’янської правової сім’ї, вони засновують на так званому 

,,оригінальному загальному слов’янському праві” з пріоритетним впливом російської 
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правової ідеології, з колективістськими формами юридичного життя, домінуванням 

суспільного колективного (читай державного) інтересу. 

3. Заслуговує на увагу концепція Є. Харитонова, який поміщає правову 

систему України між східною і західною традиціями права і виокремлює у західній 

(європейській) традиції права дві лінії: римську і візантійську. Науковець наполягає 

на приналежності правової системи України до європейської традиції права, але у 

східному варіанті, який співвідноситься із візантійською традицією. Істотним у 

концепції є висновок, що на правову систему України неабиякий вплив мали традиції 

візантійської культури. Саме в ній міститься генетичне коріння багатьох інститутів 

сучасного українського приватного права [ 472 , с.191 – 226].  

Аналіз цієї концепції у контексті формування новоєвропейської 

макроцивілізаційної системи (макрохристиянського світу, який оформлювався 

протягом ХVI – XVIII ст. ) показує, що вона фактично кореспондується з 

геополітичною доктриною євразійства. Підтвердженням цього є, на наш погляд, 

визнання прихильниками євразійства в Україні (одеська школа порівняльного 

правознавства) актуальності концепції Є. Харитонова. При цьому для підтвердження 

науковці беруть сумнівний аргумент про існуючу різницю в менталітеті західної і 

східної частин населення України, що, на їхню думку: ,,  не виключає існування 

самостійної Східної традиції права в Україні, яка складалась і існує не без впливу, але 

за межами існування римсько - візантійських цінностей і норм” [ 17, с.133 ]. 

У цілому, названі концепції за змістом і формою виглядають переконливо, 

оскільки кожній з них не бракує аргументів, але при більш ретельному аналізі 

виявляється, що всі вони по суті добре вписуються в рамки вульгаризованої 

прогресистської концепції ,, неісторичних народів ” та концепцій класичного 

позитивізму з притаманною йому домінуючою тенденцією пов’язувати виникнення і 

розвиток правової системи винятково із окремою національною державою, в рамках 

певної цивілізації, а удосконалення правової системи України переважно із 

запозиченнями більш ,,прогресивних” правових зразків. При цьому усі національні 

особливості, розмаїття і традиційна несхожість у правовому розвитку відкидаються 

як випадкові. Сенс правового розвитку, як уже зазначалося, вбачається у 
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поступовому зведенні усіх правових систем до одного ,,спільного” знаменника і 

асоціюється із неминучою трансформацією інструментів соціальної регуляції так 

названих ,,бездержавних  народів”  у  лоно  більш  ,,розвинених”  моделей  правових 

систем і правових традицій ,,західної”, або ,,східної”. 

Так, в юридичній літературі стосовно європейських країн уявлення про 

особливості західної і східної правових традицій (у цивілізаційному контексті) 

досить широко представлені працями Г.Дж. Бермана, С. Ківалова, П.Круза, 

Ю. Оборотова,. Кр.Осакве, Є. Скурко, Є. Харитонова та ін.  

Зокрема згідно з оцінкою Кр.Осакве, для західної правової традиції 

визначальним чинником виступає ідея правової держави, точніше однакове 

розуміння сутності правової держави і правової культури. Їх сутнісні параметри 

вимірюються низкою об’єктивних критеріїв: політичний плюралізм; рівність 

громадян перед законом; республіканське правління чи конституційна монархія, 

розподіл влади, невідчужуваність основних прав людини; виборність основних 

державних органів на основі альтернативності і чесності виборів, конституціоналізм; 

верховенство закону; примат законів парламенту над указами президента (superiority 

of statutory law); недоторканість приватної власності; свобода підприємництва, 

свобода договірних відносин, свобода громадян, мінімальне втручання держави 

в ринкові відносини [ 312, с.28 – 45;  473 ].  

У цьому разі, необхідно звернути увагу, що ідея правової держави хоч і 

видається привабливою й актуальною, все ж не варто забувати, що визнання навіть на 

конституційному рівні найдемократичніших і найгуманніших ідей, ще не є гарантією 

їх реалізації на практиці. Для країн, які приєднуються до тієї чи іншої правової сім’ї, і 

апріорі підпорядковуються уже домінуючим у цих правових сім’ях правовим ідеям і 

принципам, існуюча прірва між теорією і практикою часто спричинює до 

механічного запозичення багатьох законів, які справляють мало позитивного на 

прогресивний розвиток суспільства. Немає потреби доводити очевидного, що 

запозичена норма права, яка не породжує правовідносин, є фіктивною, мертвою 

нормою, а рецепійоване у такий спосіб право залишається ,, стороннім елементом ” 

на соціальному тлі суспільства, воно не реалізується і не досягає суспільного ефекту. 
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Це серйозні аргументи на користь відповіді на питання, чому в юридичній практиці 

на теренах України не приживаються закони, які потенційно стверджують ідею 

правової держави. 

Україна в силу геополітичного становища зазнавала і зазнає правових впливів 

різних народів і культур. Сучасний європейський вибір України, а отже і шлях її 

правового розвитку визначається чинною Конституцією України, цілою низкою 

новоприйнятих законів в умовах незалежності, зокрема, щодо адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Ратифіковано 

низку хартій і конвенцій про взаємну правову допомогу, місцеве самоврядування, 

захист прав людини тощо. Але, як справедливо наголошує екс-уповноважена з прав 

людини в Україні Н.Карпачова, що і Конституція, і адаптоване до європейських 

стандартів законодавство, спрямоване на реалізацію державної політики щодо 

створення сучасної правової системи України, не завжди мають на суспільство 

позитивний вплив [ 474 ]. 

Причин такого становища дослідники наводять безліч, у їх числі, на наш 

погляд, не остання роль належить прорахункам у запропонованих теоретичних 

моделях правових перетворень, які ще частково зберігають традиційні для радянської 

науки ідеологеми, під які змушена була пристосовуватися наука і культура кожного 

народу в складі тодішньої політичної системи.  

Так, наприклад, говорити про унікальність української правової системи, 

окремо про українську культуру, науку, право без наголошення про благотворний 

вплив на їхній розвиток ,,старшого брата” було неможливо. Теж саме спостерігається 

і в сучасних дослідженнях, зокрема у розв’язанні проблеми типологійної 

ідентифікації правової системи України. Зазвичай шлях останньої найчастіше 

визначається в лоно або романо-германської (європейський вибір), або євразійської 

чи слов’янської (російський вибір) правових систем, що чітко демонструє 

прихильність до домінуючих в Україні політичних ідеологем. Причому у першому 

випадку за критерій належності (чи входження) використовуються,  переважно, 

формальні ознаки – джерело права (нормативно - правовий акт), кодифіковане 



 355 

законодавство, захист приватного інтересу, рецепція римського права. У другому –

 переважно, ментальні аспекти, захист публічного інтересу, широке використання 

інших, крім права, соціальних норм для регулювання суспільних відносин, недовіра 

до державних юридичних структур та їх ігнорування тощо. 

У історичному контексті у першому,і у другому випадках увага зосереджується 

переважно на питанні рецепції римського і візантійського права в Україну, а в 

логічному – на джерелах права. Безумовно, що у тому, та у іншому випадках по 

формі, і навіть за змістом із - за відсутності єдиного критерію типології правових 

систем, легко можна знайти аргументи щодо належності чи входження правової 

системи України до тієї чи іншої із названих правових сімей. 

Зупинимося на теоретичному аспекті проблеми у частині методологічного її 

забезпечення. За теоретичну основу міркувань візьмемо, на нашу думку, найбільш 

вживані аргументи щодо належності правової системи України до тієї чи іншої 

правової сім’ї. Зокрема, щодо слов’янської, євразійської чи східноєвропейської 

правових сімей за такий аргумент наводять специфіку правової свідомості з 

акцентами на ментальних її аспектах, щодо романо – германської – рецепцію 

римського права, вплив канонічного права і європейської юридичної думки. 

Так, на наш погляд, у методологічному плані для підтвердження чи 

заперечення тези про належність правової системи України до слов’янської правової 

сім’ї, де ядром виступає право Росії, необхідно враховувати наступне. 

По - перше, результати наукової дискусії 50 – 60 рр. ХХ ст. з проблеми єдиного 

протослов’янського права. За повідомленням З. Черніловського, учасники дискусії 

одностайно прийшли до висновку про те, що при глибинних дослідженнях так і не 

вдалося виокремити власне слов’янське (рівнозначно як і германське чи романське) 

коріння права [ 475 ]. Причиною є те, що слов’янство поняття швидше не 

етнопсихологічне, антропологічне, етнографічне чи культурно - історичне, а 

лінгвістичне [ 476, c.97 ].  

Більше того, не зовсім коректно, як на тому наголошують дослідники, 

ототожнювати російську правову культуру із слов’янською. Російська формувалась 

під впливом руського, угро -фінського, тюркського (тюрків волзького басейну), 
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тюрксько -монгольського і деякою мірою азійського елементів [ 476,с.  101 ]. У 

концепції євразійства поняття ,,тюрки” (,,туранці”) включає в себе різні етнічні групи: 

татар, балкарців, калмиків, башкир, киргизів, узбеків, якутів, чувашів і т.п. Так, 

прихильники цієї концепції ( М. Алексєєв, І. Орлова та ін.) стверджують, що основна 

риса тюркської (туранської) культури і державності полягає у беззастережній покорі 

абсолюту. Власне, ця риса й обумовила культурно - державне будівництво 

великоросів і справила позитивний вплив на формування міцної Московської 

держави, тоді як ,,малороси (українці – М. М.) менш підлягали туранському впливу… 

і, отже, володіли меншою здатністю до великомасштабного державного будівництва 

порівняно із великоросами” [ 476, с. 102 ]. 

По - друге існує різниця в українському і російському типах ментальності. Так, 

зокрема пропозиція В. Синюкова якраз і не враховує цієї різниці, хоч провідними 

критеріями в запропонованій ним типології визнаються поряд із соціально –

 економічними, релігійними факторами і фактори духовні та етнічні 

[ 191, c.171 – 176].  

У цьому зв’язку важливо наголосити, що ментальність носіїв російської 

культури є характерною для так званого телурократичного типу (примат 

,,общинного”, ,,артільного начала”, домінування патримоніальних відносин з 

відповідними традиціями примату інтересів держави), тоді як ментальність носіїв 

української культури належить до так званого таласократичного типу (примат 

індивідуалізму над колективізмом, домінування матримоніальних відносин з 

відповідними традиціями примату права. До диктату держави українці завжди 

ставились з пересторогою) [ 477, c.16; 478, c.29 ]. У цьому разі, російське суспільство 

тяжіє до колективістської моделі правопорядку, а українське – до індивідуалістичної. 

По - третє, при типологійній ідентифікації, на наш погляд, важливо 

враховувати ще й різновидності колективізму чи індивідуалізму. Зокрема останній 

може бути індивідуалізмом корпоративного типу або індивідуалізмом родинного 

типу, чи індивідуалізмом малих громад тощо (у всіх випадках правова культура 

засновується на цінностях громадянського суспільства). Колективізм завжди 
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засновувався на інститутах патріархальної сім’ї і общини (правова культура базується 

на цінностях авторитаризму і тоталітаризму). 

Із наведеного випливає очевидне, що в рамках так званої самобутньої 

слов’янської правової сім’ї українській правовій системі намагаються нав’язати 

фактично риси ,,самобутності” російської державності, де для російського права 

завжди був характерний ,, виключно важливий зв'язок із державою”; особливі умови 

економічного прогресу з характерною опорою на колективні форми господарювання; 

формування особливого типу соціального статусу особистості, для якого властиве 

домінування колективістських елементів правосвідомості при фактичній відсутності 

диференціації індивіда і держави тощо [ 108,c.536 ]. 

По-четверте, у розумінні функціональної специфіки юридичної системи, слід 

враховувати і фактор шляхів формування нації, оскільки цей аспект є важливим. Так, 

С. Алексєєв наголошує, що основне значення у світі правових явищ належить саме 

національним юридичним правовим системам – системам суспільств з більш чи 

менш розвиненою державною організацією, в якій формуються нації у сучасному їх 

значенні і відповідно стверджується своє, національне право ,,(,,національне”) – у 

значенні окремого, самостійного, суверенного утворення тієї чи іншої держави” 

[ 79, c.168 ].  

У цьому зв’язку, звернемося до результатів досліджень англійського політолога 

Ентоні Дж. Сміта, який вказує на існування двох провідних шляхів формування 

націй: шлях бюрократичної інкорпорації і шлях народної мобілізації [ 479, с.128 ]. У 

суспільствах які розвивались шляхом бюрократичної інкорпорації, як правило, 

історично пануючим є вплив сакралізованої публічної влади, навколо якої 

здійснюється консолідація суспільства, яка й завершується створенням держави. 

Такими, наприклад були суспільства Англії, Франції, Іспанії, Швеції, Польщі і Росії. 

У цих країнах латеральна етнічна група, яка складає етнічне ядро держави, поступово 

інкорпорує середні верстви й навколишні регіони до панівної етнічної культури. На 

чолі інкорпорації перебуває бюрократична система відносин (персоніфікований 

суверен), яка через військовий, адміністративний, фіскальний і юридичний апарати 
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визначає, поширює і насаджує комплекс вартостей, символів, міфів, традицій, які 

входять до культурної спадщини етнічного ядра держави.  

Формування української нації відбувалося в координатах інших історичних 

реалій, шляхом народної мобілізації при непрямому впливі бюрократичної держави 

на основі самобутніх культурних вартостей. Український народ у добу становлення 

сучасних націй - держав XVIII – XIX ст. (коли активізувався розвиток правових 

відносин, громадянського суспільства, утвердження особистої відповідальності і 

рівності усіх людей перед законом) із відомих історії причин втратив можливість 

розбудовувати свою власну ,, вивершену ” національну державу, яка б могла сприяти 

формуванню нації шляхом бюрократичної інкорпорації. В умовах чужоземного 

поневолення суспільно – упорядковуючі функції здійснювалися іноземними 

державами за умов формування такої залежності, коли люди поступалися владним 

настановам переважно із - за страху або із розсудливості, а не з власної волі і не за 

власним переконанням. У цьому зв’язку і державна влада, і держава як інституція 

для українців завжди асоціювалися і продовжують асоціюватися із насиллям. У 

цьому зв’язку, в літературі справедливо наголошується на цілковитій природності 

для українського народу прояву недовіри і ворожості до влади [ 456, с.32 ].  

Тепер зупинимося конкретно на питанні ,,приналежності” правової системи 

України до східноєвропейської правової сім’ї. Тут, на наш погляд, важливо 

враховувати фактор синтезу слов’янських і римських елементів правової культури. 

Синтезний і позасинтезний шляхи розвитку зумовлювали особливості рецепції 

римського права і, як наслідок, формування двох типологійно провідних для 

середньовіччя систем  права – світського і церковного. Ці системи розвивалися 

паралельно в умовах утвердження феодального способу виробництва і відповідної 

йому трансформації суспільних відносин. Як зауважує Г. Швеков: ,, Зазвичай, у ході 

контактів між народами відбір правових цінностей зумовлювався певними 

загальновизнаними у вітчизняній літературі закономірностями: перевага надавалась 

тим елементам, які можна назвати національно - загальними рисами права. 

Запозичені елементи права інших країн, як правило, підлягали змінам і 

переосмисленню у новому правовому контексті” [ 333, c.17 ]. Такий підхід до 
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розуміння рецепції як способу розвитку права слугує своєрідним індикатором того 

наскільки вагомим був потенціал самодостатнього правового розвитку того чи 

іншого народу. Чим на вищому щаблі він перебував, тим більше виявлялися його 

ставлення й здатність до органічної інтеграції найкращих зразків правової культури 

інших народів при збереженні властивих йому самобутніх національних рис. 

Так, Є. Харитонов пропонує під східною традицією права розуміти 

закономірний процес формування та розвитку права у народів та груп, етносів, що 

належать до Східно-Європейської цивілізації, тобто тих, що входили до Східної 

Римської імперії безпосередньо або були охоплені сферою її культурного 

(політичного та економічного) впливу. Головними рисами східної традиції права 

науковець називає: укоріненість у православній світоглядній християнській традиції; 

домінування тенденції до ототожнення права і закону; патерналізм держави у 

вирішенні суспільних проблем; низький авторитет юриспруденції; контроль та 

втручання держави у сферу приватноправових відносин; зосередження акцентів не на 

правах, а на обов’язках учасників цивільно - правових відносин; відсутність 

теоретично обґрунтованої та визнаної ,,офіційною доктриною концепції наступності 

права взагалі і приватного права зокрема, чи то в межах однієї країни, чи цивілізації в 

цілому” і т. п. [ 472, с.9 ]. 

Утім, як видається, ця позиція стосовно приналежності України до східної 

( фактично до візантійської) традиції права має бути уточнена. В літературі 

наголошується, що Україна відноситься до переліку тих країн, які розвивались поза 

синтезом римської правової культури на основі власного культурно - історичного 

розвитку. Зокрема, поза синтезом на основі власного культурно - історичного 

розвитку розвивалися Англія, Німеччина, Скандинавські країни [ 118, с.491; 480; 

481 ]. В ореолі слов’янського світу поза синтезом разом з Україною розвивалися 

Білорусь, Європейська частина Росії, Польща та Чехія. Регіонами інтенсивного 

синтезу були території Болгарії, Македонії і Хорватії. Землі сучасних Румунії, 

Молдови, Словаччини, заселені в добу раннього феодалізму переважно слов’янами, 

відносяться науковцями до так званого поясу контакної зони, яка зазнала впливу 

провінційної римської культури [ 481, с.5 ].  
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Отже, вище наведене дає підстави стверджувати, що традиційні для юридичної 

літератури концепти належності правової системи України до євразійської, 

слов’янської чи східноєвропейської правових сімей загалом виглядають досить 

проблематично і еклектичні за змістом з огляду на некоректність однобічного 

застосування критеріїв цивілізаційного з геополітичною складовою варіанту 

типології і потребують комплексної аргументації. 

Зупинимося на питанні щодо ,,повернення” правової системи України до так 

званих своїх ,,традиційних витоків” – романо-германської правової сім’ї. 

У цьому разі, питання традиційних витоків правової системи з необхідністю, 

вимагає певного коригування у частині як логічного, так і історико-генетичного 

контексту для його тлумачення. Це вкрай необхідно, оскільки дослідники досить 

часто допускаються теоретичної помилки у тлумаченні визначально суттєвої для 

романо-германського типу правової системи, ознаки а саме: визнання закону 

(нормативно – правового акту) основним джерелом права, модернізуючи терміни, 

про що вже наголошувалось на сторінках дисертації. Але найбільш вагомим 

залишається аргумент щодо впливу рецепції  римського  права на процес 

 становлення і  розвитку  національної  правової системи України.  

 У цьому зв’язку в методологічному плані необхідно звернути увагу на ту 

обставину, що в історіографічній літературі з питань рецепції римського права 

виразно простежується різкий контраст щодо оцінки її впливу на формування права в 

країнах середньовічної Європи у цілому і Київської Русі зокрема. Це питання 

дискусійне та вимагає науково коректного уточнення. Проте певні тенденції уже 

мають чітко визначену інтерпретацію, яка демонструє цей контраст. 

Так, коли мова йде про рецепцію стосовно західноєвропейських країн то її 

зазвичай розглядають під кутом зору спадкоємності римського правового спадку і 

прямої рецепції візантійського права. У цьому контексті термін ,, рецепція римського 

права ” змістовно означає витребування, чи запозичення інституту римського 

приватного права суспільствами, що стали на шлях ринкових відносин (саме 

приватне право було найбільш пристосованим до системи товарно-грошових 

відносин) та запозичення елементів римського публічного права ( воно активно 
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використовувалось з метою зміцнення владних функцій германських варварських 

королів на завойованих римських територіях). Стосовно ж України акценти в 

основному зосереджуються на питанні джерела і походження руського права та ролі 

візантійського правового спадку у цьому процесі [ 118, с. 364 – 383, 488 – 500 ]. 

Так,в оцінці масштабів і значення візантійського впливу на право Руської  

держави одні дослідники захищають ідею беззастережної самостійності руського 

права, взагалі виключаючи будь - які зовнішні впливи на його становлення і розвиток. 

Інші, навпаки, применшують рівень суспільно - політичного і правового розвитку 

Руської держави, розглядаючи візантійську цивілізацію чи не єдиним джерелом як 

руської культури у цілому, так і руського права, оцінюючи його як провінційне 

відгалуження рафінованого права Константинополя. Треті висловлюють 

переконання, що використання на Русі візантійського правового спадку у цілому 

носило обмежений характер, що зумовлювалося переважно суттєвими відмінностями 

у рівнях соціально – економічного і політичного розвитку східних слов’ян та Візантії 

з одного боку, а з іншого – відносною самостійністю виникнення права Русі на основі 

внутрішнього суспільного розвитку праслов’ян [ 482, с.198 – 204 ]. Четверті 

переконані, що з прийняттям Руссю християнства була фактично рецепійована ,,нова 

ідея” права тобто ,,відбулась рецепція візантійської ідеї права, яка стала докорінно 

модернізувати усі аспекти життя держави та суспільства –  політичний, правовий, 

духовний, культурний тощо” [ 1, с.124 ]. Стосовно останнього аргументу, необхідно 

звернути увагу на ту обставину, що такою мала б бути ідея сильної імператорської 

влади та централізованого управління імперією (традиційне всевладдя бюрократії), а 

основним джерелом права – імператорське законодавство, чого, як відомо, на Русі не 

було. 

Щодо поширення візантійського правового спадку на Русь нам видаються 

більш аргументованими погляди тих дослідників, які стверджують про обмежений 

характер такого поширення (Н. Павлов-Сільванський, М. Грушевський, 

М. Ковалевський, С. Юшков, Т. Логінова [ 118, c. 488 – 506 ]). Ми повністю 

приєднуємося до їх позиції з наступних міркувань. 
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По-перше, якщо не вдаватися у крайнощі і враховувати закономірності 

суспільного розвитку, то такий погляд не позбавлений сенсу з огляду, принаймні, на 

дві універсальні закономірності в історії розвитку культури людства. Йдеться, з 

одного боку, про саморозвиток культур у так званому ,,чистому вигляді” ще на 

ранніх стадіях історії, коли відбувався процес формування етносів, а контакти між 

народами не набули широкомасштабних вимірів; з другого – про розвиток культур 

через контакти між ними, починаючи з доби системної трансформації 

доіндустріальних суспільств (доба ,,осьового часу”). Власне саме під цим кутом зору 

рецепція, тобто сприйняття культур взагалі і права (його інститутів, норм, принципів) 

зокрема, виступає важливим фактором в історії як культури, так і права. 

По-друге, якщо не звужувати рецепцію до найпростіших запозичень а уявити її 

ширше, то перспектива її вирішення тісно пов’язується із з’ясуванням, перш за все, 

загального рівня правового розвитку давньоруського суспільства, його державності 

та звичаєво-правових інститутів, у тому числі публічного права. Зазвичай питання 

рецепції візантійського права на територію феодальної Русі пов’язують з прийняттям 

останньою християнства. У такому разі, якщо мова йде про запозичення, то з 

необхідністю виникає питання про походження перекладу того чи іншого 

візантійського юридичного кодексу. Якщо запозичення на Русі візантійського (чи 

римського) права відбулися в період становлення там християнства, то і переклади 

були здійснені тоді ж. У цьому разі, логічно виникає питання про усі аспекти 

культурно - правових передумов подібних перекладів, а, отже, як пише Л. Мілов: і 

,, передумов розуміння та засвоєння представниками тогочасного руського 

суспільства найскладнішої юридичної термінології притаманної візантійському 

праву. Цілком зрозуміло, що суспільство в особі його конкретних представників, які 

здійснювали переклади, не могло досягти в короткий термін відповідного високого 

рівня розвитку – для цього потрібно принаймні кілька десятиліть” [ 483, с.105 ]. 

Отже, поширення ідей і принципів правової культури Візантії відбулось на уже 

добре підготовлений ґрунт. 

По-третє, давньоруське суспільство, його державність і право виросли на 

основі внутрішнього розвитку східнослов’янських племен, родових і общинних 
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організацій без помітних впливів на них античного суспільного устрою, хоч і 

патріархальне рабство і окремі досягнення античної матеріальної культури в цьому 

суспільстві були досить відомими. Якщо не враховувати цю обставину, значить 

відмовити у визнанні тривалого процесу правоутворення та існування багатої 

нормотворчої і правотворчої традиції на українських землях, яка складались 

впродовж тисячоліть, а, отже не визнати права українського народу на самобутність. 

По-четверте, на землях України - Руси напередодні втрати ними політичного 

суверенітету діяла самобутня правова система, в якій не було місця рецепції ні 

римського, ні візантійського права у відповідному значенні цих слів. Усі запозичення 

в сфері права, які мали місце в умовах розвитку феодалізму на Русі, обмежувалися 

винятково об’ємом церковної юрисдикції. Елементи римського права потрапляли на 

український грунт у контексті рецепції візантійського канонічного права у зв’язку із 

прийняттям Руссю християнства. Але і в цьому разі, в літературі наголошується, що 

норми візантійського канонічного права інтегрувались через призму руських звичаїв 

і традицій [ 118, с. 488 – 499 ]. За посередництвом канонічного права, на місцевий 

ґрунт поширювалися не стільки норми римського права, як римські правові поняття: 

,,загальне благо”, ,,закон”, ,,справедливість”, але їх зміст сприймався виключно крізь 

призму норм християнської моралі. 

 Це була рецепція права у формі взаємодії правових культур. Такий вид 

рецепції є своєрідним індикатором того, наскільки вагомим був потенціал 

самодостатнього правового розвитку України. Цей розвиток був достатньо високим. 

Український народ продемонстрував здатність до органічної інтеграції найкращих 

зразків правової культури інших народів при збереженні властивих йому самобутніх 

національних рис. Правова система Київської Русі стала ,,материнською” основою 

розвитку на багато століть правових систем Галицько-Волинської, Литовсько-

Руської, Московської держав, Речі Посполитої тощо. 

Підвищений інтерес у сучасних українських юридичних вузах і наукових колах 

до римського права, що є фундаментом романо-германської правової системи, теж 

не може слугувати переконливим аргументом щодо ідентичності римського коріння 

і правової системи України як такої, що ніби - то ,,наближається”, ,,тяжіє” чи 
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,,належить” до романо-германської правової сім’ї. Акценти на формальних ознаках 

не виглядають переконливими, оскільки у цьому випадку ігноруються власні для 

українського народу правова культура і правова традиція, що сформувалися задовго 

до виникнення романо-германської правової сім’ї, до цього ж можна додати і 

традиції української юридичної думки, яка з виникненням університетської науки в 

Україні розвивалась на теоретичному ґрунті і виражала традиційне для українського 

народу (відмінне від західноєвропейського) ставлення до права і розуміння його 

джерел [ 22, с. 280 – 381; 24, с.169 – 250; 314, c.176 – 187; 484 ]. Особливо ця 

проблема загострюється у контексті окремих тверджень про наднаціональний, 

універсальний характер романо-германської правової сім’ї, за умов належності до 

якої Україні лише залишається єдине: в умовах євроінтеграційних процесів узгодити 

засади своєї правової системи із визначальною для цієї правової сім’ї доктриною 

[485 – 486 ].  

У цьому зв’язку, слід підкреслити, що до першої половини ХIХ ст. в Україні 

першочергову вагу і значення мало процесуальне право у порівнянні із матеріальним 

(особливо в судочинстві громад, заснованому на звичаєвому общинному праві). А в 

процесі формування і розвитку права суди виходили не з загальних принципів і 

правових доктрин ( як це характерно було для романо-германського права), а з 

конкретних питань стосовно до кожного конкретного, специфічного випадку). 

Наприклад, за умови прогалин у законодавстві, згідно із проектом кодексу 1743 року 

,, Права за якими судиться малоросійський народ, значна роль у судочинстві 

Гетьманщини відводилась звичаєвому праву за умови відсутності об’єктивної норми 

закону [ 487, с.659 ] тощо.  

У цілому на рівні і горизонтальних і вертикальних структур правова традиція 

українського суспільства до першої половини Х1Хст. демонструє стиль етики 

надійного судового захисту інтересів правових суб’єктів (стиль характерний для 

правової традиції Англії, домінуючої в правовій системі загального права), а по лінії 

вертикальних структур характеризується позицією відкритості для оновлення 

шляхом рецепції [ 118, с.488 – 506 ].  
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Може скластися уявлення, що після поширення на українські землі російського 

загальноімперського законодавства правова система України зазнала впливу 

римського права, оскільки у юридичну практику впроваджувався комплекс правових 

норм переважно у формі кодексів, законодавчих актів і інститутів права.  

Дійсно, у цей час остаточно вступив у дію різновид рецепції – насильне 

насадження ,,зверху” права і правової культури країни - метрополії. З утвердженням 

більшовицького радянського режиму на початку ХХ ст. в Україні ствердився 

особливий тип умовної рецепції права більшовицької Росії, названий нами 

,,вульгарною рецепцією”, який вимагає окремого ретельного аналізу, оскільки не 

підпадає під класичні зразки рецепції, обґрунтовані в літературі. Утім і в цьому разі 

необхідно враховувати, що в російських наукових колах не всі дотримуються думки 

про дореволюційну (утім як і постсоціалістичну) належність правової системи Росії 

до романо - германського типу права [ 108, c.541 – 554 ]. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що у вітчизняній науковій літературі 

відбувається підміна тих тез і понять, що безпосередньо стосуються ,,подібності” чи 

,,зближення”, тезами і поняттями, які асоціюються із ,,тотожністю”, ,,входженням” і 

,, приналежністю” правових систем. На нашу думку, присутність спільних ознак, 

взаємні зв’язки, чи здійснювана у державі правова політика, яка знаходить 

відображення у прийнятих політико - правових рішеннях, законодавстві, 

задекларованих правових цінностях, напрямків професійної підготовки юристів не 

можуть свідчити про належність, чи входження правової системи України до тієї  чи 

іншої правової сім’ї. 

Правова система України (як і будь-яка правова система) може порівнюватися з 

будь - якими правовими системами, а успішне співробітництво у сфері правової 

політики залежить не від того, до якого типу віднесуть вчені чи політики цю правову 

систему, а від того, як уже наголошувалось, чи буде вона визнаватись світовим 

товариством як унікальна і самобутня та чи не суперечитимуть її правові стандарти 

загальновизнаним у світі правовим цінностям.  

На наш погляд, вимагає подальшої ретельної розробки проблема зв’язку 

національної правової системи України із міждержавними правовими системами 
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Ради Європи і Євросоюзу. Серед праць, присвячених цій проблемі слід виокремити  

фундаментальне дослідження професора Л. Луць, яка ретельно аналізує концепції 

гармонізації чи уніфікації національного права і національного законодавства 

України з міждержавними правовими системами. При цьому наголошує, що зокрема 

в компаративістиці процес зближення двох або більше правових систем, 

спрямований на їхню заміну однією єдиною правовою системою, позначається 

поняттям ,,уніфікація” права. Водночас, поняттям ,,гармонізація” відображається 

набуття державами певних зобов’язань шляхом укладання договорів про створення 

національних норм, які б відповідали загальним положенням, укладених і 

ратифікованих міжнародних договорів, при цьому не нав’язуючи країнам 

уніфікованих шаблонів [ 174 c. 111 – 114, 165 – 169]. Цієї ж концепції дотримується і 

О.В. Лаба [488, c.12 – 17]  

Повністю поділяючи аргументи Л.Луць щодо позитивних і негативних аспектів 

гармонізації і уніфікації, не можемо погодитися з тим, що потрібно віддавати 

перевагу уніфікації, тільки тому, що це є ,,об’єктивний і пріоритетний процес” 

[ 174, с.166 ]. Ми схильні захищати думку, що пріоритетність не завжди 

кореспондується з об’єктивністю. В умовах рівноправного співробітництва все 

залежить від концептуального вибору моделі цього співробітництва і взаємодії, 

заснованих чи на принципах гармонізації, чи на принципах уніфікації. Остаточний 

вибір має бути за Україною.  

Взаємодія правових систем може розвиватися шляхом конвергенції, асиміляції, 

інтеграції, гармонізації тощо [ 489, с.44; 490, с.69 – 72 ]. Водночас, необхідно 

враховувати проблеми, які виникають у цьому зв’язку [ 491 ]. У їх числі проблема 

(породжена тенденціями глобалізації в праві) вимушених юридичних взаємодій у 

правовій сфері як процес і результат нав’язування одним суспільством (частиною 

суспільства, державою, соціальною групою і т. п ) своєї правової системи іншій. 

Процеси юридичної асиміляції розвиваються в основному під інтенсивним впливом 

факторів економічної або військової потужності окремих держав при пригніченні 

економічно слабких країн, фактично вимушених ставати на шлях трансформації 

своїх правових систем [ 490, с.69 ].  
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Безумовно для України юридична асиміляція є найбільш небажаною, оскільки 

вона виникає внаслідок взаємодії правових систем, загальносистемний потенціал 

яких (наприклад, соціально - економічний, або військово - політичний) неоднаковий, 

що призводить до тотального неправового домінування однієї із взаємодіючих 

систем над іншою. Найголовнішим аргументом на користь сказаного є відсутність 

ефективного ,,зворотного зв’язку”. Останній є вкрай важливою умовою для 

усталеного розвитку будь - якої системи. Без цієї важливої умови система втрачає 

здатність до адаптації та розвитку, оскільки в ній починають переважати процеси 

одноманітності ( тим більше якщо це супроводжується збільшенням розмірів 

системи), вона швидко деградує, перетворюючись на ретросистему. У цьому зв’язку, 

доречно зважати на хрестоматійно відоме так зване золоте праксеологічне правило, 

сформульоване класиком ХІХ ст. Т. Котарбінським, яке сповіщає, що навіть значний 

прогрес у межах помилкової системи, зрештою приводить до великого регресу; 

кожна, навіть добра справа, яку започатковують у межах порочної системи, рано чи 

пізно нейтралізується самою системою.  

Трансформаційні процеси в українському суспільстві відбуваються під 

впливом трьох культурологічних факторів: 1) системи цінностей, створених західною 

цивілізацією, 2) системи цінностей старої радянської системи, які поки що домінують 

у суспільній свідомості 3) цінностей традиційної національної культури які швидко 

відроджуються. Правова система, як підсистема суспільства зазнає прямого впливу 

цих факторів, що дає підстави стверджувати про її типологійну розбіжність. У цьому 

разі її важко ідентифікувати з тією чи іншою правовою системою, якщо підходити 

до питання комплексно. 

 Отже актуалізується проблема правової системи України перехідного періоду 

яка, будучи єдиною з точки зору існування однієї державної волі ( наприклад, для 

України залишається актуальною проблема адаптації законів, створених західною 

цивілізацією до культури, традицій, національного коріння і духу українського 

народу) у цілому залишається далеко не однорідною. Це пояснюється можливістю 

появи правових норм поза державними органами (діють особливі правові 

закономірності еволюції і саморозвитку). У цьому разі, такі джерела неофіційного 
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права, як правові звичаї, правові доктрини, правосвідомість, можуть суттєвим чином 

суперечити нормативно - правовим актам держави. До того ж, правова система 

України, починаючи із середини XIX ст., постійно перебуває в стані перехідного 

періоду, що актуалізує потребу в ретельному аналізі цієї ситуації.  

Таким чином, в рамках новітніх підходів до типології вагомою є думка 

О.Зайчука та Н.Оніщенко про перехідний характер правової системи України [492, c. 

25 – 26]. Отже, останню швидше можна назвати правовою системою перехідного 

періоду, яка здатна поєднати (і фактично поєднує) у собі як властиві їй специфічні 

риси і особливості, так і окремі характеристики основних правових систем. Це 

положення відповідає загальній закономірності особливостей розвитку перехідних 

правових систем, які (особливості) мають однаковий у перехідний період характер і 

час від часу систематично відтворюються [ 493, с.14 ]. 

Виходячи із закономірностей розвитку перехідних періодів, коли з’являється 

можливість багатоваріантного вибору, важко передбачити траєкторію майбутнього 

розвитку правової системи України. Проте, евристичність теоретичної моделі 

правової системи, яка може бути запропонована українському суспільству, 

вбачається у її здатності органічно синтезувати найкраще із широко представлених на 

практиці доктрин національного монізму, міжнародного монізму, євромонізму, 

комплексно зорієнтованих на високу правосвідомість, раціональність, чітку 

визначеність позитивного закону, а також гнучкість і конкретність судового 

прецеденту. 

Отже, на нашу думку, вихідною у концепції правової системи України на 

сучасному перехідному етапі її розвитку має бути ідея не прискореного формування 

національної правової системи як фактора регулювання правових процесів, засобу 

забезпечення демократизації суспільства в умовах незалежності України, а ідея її 

трансформації в напрямку досягнення своєї ефективності. Ще раз наголосимо, що 

критерієм ефективності правової системи є факт наявності чи відсутності правового 

порядку. Його показником виступає організованість суспільного життя, реальні 

умови і гарантії прав і законних інтересів суб’єктів права. 
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У зазначеному контексті ми повністю підтримуємо започатковані в українській 

юридичній науці дослідження проблеми трансформації національних правових 

систем в умовах глобалізації [28, с.90 – 141; 466; 494 ] і наголошуємо на необхідності 

подальшої поглибленої розробки поняття ,,трансформація національної правової 

системи”, яке дозволяє знайти виважений підхід і аргументи в дослідженні 

співвідношення нормативно – інституційних перетворень (трансформація 

соціоетнічних процесів, структур, інституцій, зафіксованих у термінах правових 

норм) і макросоціальних змін (у зв’язку із процесами глобалізації та інтеграції права) 

та інтегральної характеристики трансформаційних процесів, пов’язаних з аналізом 

взаємозв’язків і протиріч між цими двома предметами дослідження.  

У зв’язку із вище зазначеним, необхідно підкреслити, що введення у предмет 

аналізу правової системи України перехідного періоду смислового контексту поняття 

трансформації здатне змінити домінуючу у вітчизняній правовій науці стратегію 

вибудовувати теоретичну модель правової системи виключно залежною від держави, 

або від наперед заданої доктрини формування і розвитку правової системи України, 

чи її орієнтації на ту чи іншу правову сім’ю, що набуває часто культової міфологічної 

форми [ 210, c.348 – 349; 467, c.151; 468 ].  

Оскільки правова система є підсистемою суспільства, розробку поняття 

,,трансформація національної правової системи” доцільно здійснювати у 

діалектичному зв’язку з поняттям ,,системна трансформація суспільства”. Ідею 

запровадження в теорію правових систем поняття ,,системна трансформація 

суспільства” ми запозичили із аналогічних досліджень типологізації економічних 

правових систем [ 495 ]. Наукова коректність такого запозичення не викликає 

заперечень уже б тому, що і правова, і економічна системи – це людиновимірні 

системи антропосоціокультурного типу, які однаковою мірою володіють 

властивостями і ознаками цього типу систем. 

Таким чином, існуюче в літературі віднесення правової системи України до 

євразійської, слов’янської, східноєвропейської чи романо - германської правових 

сімей виглядає досить проблематичним і еклектичним з огляду на некоректність 

однобічного, часто суб’єктивного тлумачення із застосування критеріїв 
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цивілізаційного варіанту типології (євразійська, слов’янська, східноєвропейська 

правові сім’ї) і формально – юридичних критеріїв (романо – германська правова 

сім’я).  

Ці концепції вимагають уточнення і серйозного наукового обґрунтування із 

урахуванням факторів історичного і особливостей соціокультурного розвитку 

української правової системи у співвіднесенні з історичним розвитком українського 

суспільства на тлі цивілізації. У цьому разі слід погодитись із не безпідставним 

аргументом В. Бабкіна, що в українській історіографії справедливо точиться дискусія: 

,,до якого цивілізаційного типу суспільства віднести Україну, яка розташована між 

Сходом і Заходом?”[ 23, с.114 ]. Науковець наголошує, що для з’ясування цього 

питання необхідно розглядати нашу національну історію у зіставленні з історіями 

інших національних держав (Польща, Литва, Росія, Кримський Ханат та ін.). При 

цьому, важливо не ,,…ігнорувати і засадничі положення, що кожна з цих країн 

належала до різних типів цивілізацій – західної, римсько-католицької, ісламської та 

східної православної. Національна держава в цивілізаційному контексті є лише 

частковим проявом, соціальним ,,атомом”, більш простих соціокультурних спільнот, 

які мають власний культурний генофонд, що моделює їх суспільний поступ” 

[496, c.48 – 52].  

У світлі сказаного актуалізується проблема індивідуалізації правової системи 

України в умовах глобалізації [ 497 ]. Концептуальний аналіз цієї проблеми має 

здійснюватися на основі культурно-антропологічного принципу з урахуванням 

генетично-ментальних факторів впливу на процес її розвитку.  

В аналізі проблеми типологійної ідентифікації правової системи України слід 

враховувати положення, що будь - яка модель правової системи буде 

нежиттєздатною, якщо не стверджуватиме підстав правопорядку, заснованих на 

уявленнях народу про належне. Насамперед її необхідно наповнити якісно новим 

смислом, але з урахуванням ментального аспекту розуміння справедливості, свободи, 

ролі і призначення права та держави в суспільстві, що пов’язано з дією принципу 

етнізації та інтернаціоналізації правового регулювання. Реалізація цього принципу, як 

справедливо зауважує П. Рабінович, полягає у втіленні в законодавчу і іншу 
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юридичну практику кращих національно - правових надбань та водночас у певній 

уніфікації українського законодавства із законодавством інших держав, з якими 

Україна утворює ті або інші союзи, а також з міжнародно - правовими актами, до 

яких вона приєдналась [ 498, с.21 ]. 

У цьому разі, набуває актуальності ідея синтезу самобутніх рис української 

правової традицій і загальноцивілізаційних досягнень, ідей і практики прав та свобод 

людини, конституціалізму, панування права, громадянського суспільства, правової 

держави. Реалізація цієї ідеї має здійснюватися не на принципі меншовартості і руху 

,,малорозвиненої” правової системи України в лоно передових, а на принципі 

інтеграції правового досвіду українського народу у загальноєвропейські та світові 

процеси правового розвитку на основі визнання плюралізму правопорядків, 

об’єктивності існування правових систем, їх унікальності і самобутності.  

Звертаючись до питання типологійної ідентифікації правової системи України з 

євразійською і романо-германською правовими системами, необхідно враховувати, 

що вони мають різне генетичне походження. Та обставина, що різні цивілізації 

володіють різними фундаментальними принципами соціальної організації, отже 

відрізняються одна від одної моделями політико - юридичного розвитку, спонукає до 

висновку, що формальна присутність права, закону (утім як і інших соціальних і 

політичних інститутів: держави, самоврядування тощо) практично у всіх існуючих 

країнах ще не означає можливості виведення універсальної, науково достовірної і при 

цьому прийнятної для всіх формули моделювання. При цьому важливо враховувати, 

що ідентичність правової системи України в умовах глобалізації обумовлюється 

низкою ознак на історичному (генетичному), ментальному, правовому, ідеологічному 

і (доктринальному) рівнях. 

У зв’язку з вище зазначеним, вимагають ретельної наукової перевірки і науково 

обгрунтованих аргументів твердження, що, з одного боку правова система України 

історично володіє генетично запрограмованими показниками тотожними ідеології 

західної традиції цивільного права (в історичному його тлумаченні),а з іншого- 

ідеології східної традиції візантійського права.  
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Безумовно, порівнювати правову систему України з іншими національними 

правовими системами потрібно і важливо, але при неодмінній умові, якщо ці 

порівняння слугуватимуть меті винятково теоретичного пізнавального плану, і при 

цьому не виходитимуть за межі сфери понять і конвенціональних наукових категорій, 

які змістовно стверджують постулат об’єктивності та індивідуалізації правової 

системи України  в рамках світового правового простору. 

Будь-які порівняльні оцінки з метою визначення пріоритетів, чи маловартості 

однієї із правових систем по відношенню до іншої є некоректними з наукової і 

практичної точок зору. Вони зазвичай демонструють перевагу суб’єктивних 

уподобань дослідників на шкоду об’єктивній істині. 

У цьому зв’язку, намагання прихильників різних шкіл теоретиків в сфері 

компаративних досліджень в Україні піднести одну із моделей правових систем у 

певний категоричний імператив та прагнення оцінити іншу критеріями довільно 

встановленого класичного зразка (на кшталт романо-германської чи євразійської 

правових систем) з тим, щоб надати результатам компаративного аналізу певного 

відтінку типологійної належності правової системи України до тієї чи іншої правової 

сім’ї, видається нам не переконливими.   

На наш погляд, власне проблема перспектив розвитку правової системи 

України у контексті її ідентифікації з існуючими ідеальними типами (моделями 

правових кіл) має вирішуватись на основі загальних, найбільш усталених і таких, що 

виправдовують себе універсальних для всього людства цінностей у праві. При цьому 

необхідно додержуватися принципу відповідності потреб будь-якого соціуму в 

організації, обов’язковій гарантії прав і законних інтересів особистості уявленням 

українського народу про справедливість. 

З урахуванням стратегічної мети, яка найбільш чітко виявляє себе у заявленій 

доктрині утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що є головною метою 

громадянського суспільства і головним обов’язком держави Україна, на нашу думку, 

найбільш оптимальною базовою моделлю правової системи може бути 

запропонований нами людиновимірний тип. В рамках цієї моделі відкриваються 

можливості вирішення питання створення реального процесуально-правового 
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підґрунтя правового статусу людини і громадянина, котрий закріплений в 

Конституції України, оскільки на перше місце в рамках цієї системи виступає 

суб’єктивне право, яке захищається судом.  

Єдине, що необхідно з’ясувати, у цьому зв’язку, чи відповідає 

людиновимірний тип правової системи архетипічним рисам ментальності 

українського народу та його уявленням про належне? Нами була здійснена спроба 

аналізу цього питання на рівні монографічного дослідження. Не за симпатією до 

поглядів тих чи інших дослідників, чи більшості їх голосів, не під тиском 

етнографічного і антропологічного матеріалу, чи також зафіксованих в історичних 

дослідженнях фактів ( на основі одних і тих же фактів можна зробити різні висновки), 

а виходячи із субстанційних, змістовних і формальних критеріїв права, правової 

традиції українського народу як інформаційної характеристики його культури ми 

прийшли до висновку, що за своїми родовими і історично - ментальними 

характеристиками українське право завжди виявляло гуманістичні ознаки, а правова 

система у доктринальному аспекті за своїми стилевими правовими характеристиками 

завжди тяжіла до людиновимірного типу національних правових систем 

[ 150, с. 182 – 200 ]. 

На сучасному етапі розвитку правова система України володіє специфічними 

рисами правових систем перехідного типу з національними особливостями в 

розвитку. Ці особливості об’єктивно склались в результаті історичної еволюції 

системи в умовах особливого геополітичного стану України і укорінені в ранніх 

етапах формування і розвитку українського права. 
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Висновки до розділу 5  

 

Аналіз розвитку правової системи України у контексті політико-правових 

трансформацій у сучасному світі дає підстави для таких висновків: 

1. Встановлено, що для вирішення проблем класифікації і типології правових 

систем у юридичній літературі науковці найчастіше використовують юридико-

технічні і ідеологічні критерії, які в умовах глобалізації уже не відповідають вимогам 

сучасної юридичної практики. В умовах утвердження антропоцентричної правової 

парадигми пріоритетним критерієм типології, який визначає стратегічний вектор 

трансформації сучасних національних правових систем і правової системи України у 

тому числі, має бути складний юридичний критерій ,,правовий стиль”. На відміну від 

інших критеріїв юридичного порядку, він поєднує морфологічну типологію з 

типологією історичною, отже утримує у собі ментальний аспект, що дозволяє 

аналізувати проблему типології у більш повному обсязі з урахуванням духовно-

культурних детермінант права. 

2. Уточнено зміст поняття ,,правовий стиль”. Його слід розуміти як систему 

органічно поєднаних історичних, соціокультурних, духовно-психологічних і 

формально - юридичних факторів, що безпосередньо впливають на формування 

загальних і особливих сутнісних рис національних правових систем, формують 

системне уявлення про стабільність і закономірність прояву цих рис в умовах їх 

(правових систем) трансформації та є суть вираженням правової традиції. 

3.У формуванні правового стилю, як критерію типології правових систем 

важливу методологічну роль відіграють загальні і локальні правові традиції  

Розбудову типу (ідеальної моделі) правової системи доцільно здійснювати з 

урахуванням соціокультурної і соціоекономічної аспектології правової традиції, що 

дає уявлення про якісну визначеність правової системи яка кореспондується із рівнем 

і об’ємом свобод людини, який виявляється у правовому статусі, її правах і свободах, 

що забезпечуються (чи не забезпечуються) державою в рамках правової системи. 

4. На основі критерію ,,правовий стиль” обґрунтовано авторську версію типів 

сучасних національних правових систем, засновану на механізмі реального 
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забезпечення (чи не забезпечення) прав і свобод людини в межах національної 

правової системи: догматично орієнтований (нормативно-законодавчий), 

людиновимірний (нормативно-судовий) і змішаний з (домінуванням міфологізованих 

уявлень про світ). Сутність запропонованих доктринально визначених типів правових 

систем визначається роллю права в суспільстві, місцем людини в правовій системі, та 

особливістю правових (юридичних) гарантій реалізації прав і свобод людини  

В рамках догматично орієнтованого типу правової системи – право розуміється 

як ядро правової системи і є інструментом в руках держави, людина мислиться як 

суб’єкт правовідносин.  

В рамках людиновимірного типу правової системи – право розуміється як ядро 

правової системи і є інструментом в руках громадянського суспільства, людина 

мислиться як правовий суб’єкт.  

Правові системи змішаного типу формуються на основі міфологізованих або 

релігійних уявлень про світ і місце людини в світі, зазнаючи певного ступеню впливу 

догматично орієнтованого (нормативно – законодавчий) або людиновимірного 

(нормативно-судовий) типів правових систем. 

5. Встановлено, що головна причина концептуальних суперечностей щодо 

проблеми типологійної ідентифікації сучасної правової системи України пов’язана з 

домінуванням ідеологічних концептів, які позиціонуються з євразійською і 

західноєвропейською (євроатлантичною) геополітичними доктринами.  

Запропоновано вирішувати проблему з урахуванням того, що правова система 

України є типологійно незавершеною. ЇЇ подальше вивчення доцільно здійснювати у 

контексті юридичної доктрини об’єктивного існування національних правових 

систем в рамках світового правового простору. Останній слід розглядати як комплекс 

правових традицій. 

Існуючі концепції належності правової системи України до євразійської, 

слов’янської, східноєвропейської чи романо – германської правових сімей вимагають 

уточнення і доопрацювання з урахуванням факторів історичного і особливостей 

соціокультурного розвитку української правової системи та у співвіднесенні з  

історичними особливостями правового розвитку українського суспільства.  
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6. Необхідна поглиблена розробка поняття ,,трансформація національної 

правової системи” у діалектичному зв’язку з поняттям ,,системна трансформація 

суспільства” з метою використання його у комплексному науковому аналізі 

співвідношення нормативно-інституційних перетворень (трансформація 

соціоетнічних процесів, структур, інституцій, зафіксованих у термінах правових 

норм) і макросоціальних змін (у зв’язку із процесами глобалізації та інтеграції права) 

та для інтегральної характеристики правових трансформацій у сучасному світі. 

7. Головне завдання, яке стоїть перед науковцями у розв’язанні проблеми 

перспектив розвитку правової системи України в сучасних умовах правових 

трансформацій у світі полягає:  

а) у відмові від ідеологізації юридичних досліджень;  

б) у визначенні на якому етапі життєвого циклу перебуває правова система 

України;  

в) у комплексному аналізі спадкоємності української правової і філософської 

думки;  

г) у зосередженні уваги на дослідженні історико-культурних і історико-правових 

аспектів генезису правової системи України для розуміння істинного змісту правових 

традицій, правової ментальності, які відіграють значну роль у вирішенні проблеми її 

ідентичності;  

д) у визначенні і класифікації пріоритетних та уточнюючих об’єктивних 

критеріїв типології сучасних національних правових систем. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У висновках узагальнюються основні результати дослідження, отримані при 

вирішенні загальної наукової проблеми, яка полягає в обґрунтуванні теоретико-

методологічних засад комплексного наукового аналізу загальних закономірностей, 

тенденцій та особливостей генезису правової системи України, її трансформації, 

типологійної ідентифікації та збереження самобутності в умовах правових 

трансформацій у сучасному світі. Визначено перспективи подальшого дослідження. 

Висунуто низку гіпотез, які можуть бути покладені в основу розробки окремих 

наукових напрямів в теорії правових систем у цілому і поглибленої розробки 

проблематики генезису правової системи України, зокрема. Наведено наукові 

підстави їх обґрунтування і перевірки. 

1.  Визначено, що реальні показники ефективного дослідження становлення та 

розвитку правової системи України як об’єктивного неперервного і спадкоємного 

процесу в конкретно-історичних формах складаються в рамках соціокультурної 

парадигми пізнання права і правових явищ на міждисциплінарному рівні, на основі 

принципів гуманізації й інтеграції наукового знання, методологічного плюралізму та 

теоретико-інформаційних уявлень про інформацію як загальний організаційний 

фактор у становленні та розвиткові усіх типів соціальних систем. Основний 

стратегічний напрям такого дослідження полягає у відновленні багато в чому 

втраченої традиції історико-теоретичного пізнання в рамках  самовизначення 

юридичної науки як національної; 

Залишається недостатньо розробленою і багато в чому дискусійною загальна 

концепція реконструкції генезису правової системи України, тобто визначення точки 

відліку її передісторії, історії виникнення як національної, етапів розвитку, змісту 

кожного з етапів, їх співвідношення, що важливо для розуміння її функцій, 

структури, основних ознак і властивостей.  

2. З урахуванням вимог повноти дослідження на основі принципу 

доповнюваності розроблено нову методику теоретичного аналізу генезису правової 
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системи на засадах системної категорії ,,цілісність”, яка є базовою в системному 

підході і в теорії цілісних функціональних систем. Її підґрунтям є принцип цілісності, 

який може і повинен використовуватися на всіх етапах пізнавальної діяльності, 

починаючи від вибору об’єкта дослідження, постановки завдання і закінчуючи 

інтерпретацією отриманих даних та ,,вписуванням” їх у загальну систему науки. 

Адаптація фундаментальних положень концепції цілісності до аналізу правової 

системи дозволила:  

а) ідентифікувати правову систему як об’єкт пізнання з ознаками і 

властивостями складної системи антропосоціокультурного типу;  

б) концептуалізувати правову систему як таку, що задовольняє основним 

вимогам самого поняття функціональної системи;  

в) взяти за основу дослідження одне із основних положень теорії 

функціональних систем, що системотвірним фактором, який відіграє вирішальну 

роль у формуванні системи і водночас є невід’ємним вирішальним компонентом, що 

детермінує впорядковану взаємодію всіх інших компонентів системи, справляє 

центральний організаційний уплив на всі етапи її формування і подальшої 

реорганізації, є конкретний результат функціонування ( у нашому випадку мова йде 

про правовий порядок); 

г) довести, що результату свого функціонування правова система досягає 

завдяки узгодженій дії механізмів організації і самоорганізації, що забезпечує 

однорідність соціальних інтересів і громадянської згоди з приводу конкретної моделі 

державно-правового розвитку;  

д) з’ясувати, що повне уявлення про правову систему як об’єкт пізнання 

складається при умові її комплексного дослідження на предметному, 

функціональному і генетичному рівнях із використанням відповідних методів 

наукового аналізу; 

е) усвідомити, що теоретичний аналіз генезису правової системи України і всі 

основні поняття цього аналізу співвідносяться з поняттям процесу. Процес це – зміна, 

динаміка об’єкта пізнання (правової системи) в часі.  
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3. На основі характеристик цілісності представлено авторську версію 

інтерпретації поняття правової системи як такої, що реально існує в часі, є 

багаторівневою, субстанційною, функціонально-генетичною правовою цілісністю, 

котра виявляє себе в циклічно-динамічних процесах неперервного розвитку й 

функціонування, має властивості, ознаки й особливості складних систем 

антропосоціокультурного типу, заснована на доктринальному консенсусі соціального 

й організаційного рівнів, діалектика яких демонструє глибинну внутрішню 

суперечність між природно-правовим і державно-правовим її началами.  

Визначено методологічне значення цього поняття як базового в теоретичному 

аналізі генезису правової системи України: 

 – воно орієнтує на аналіз зв’язків між рівнями і компонентами правової 

системи не в категоріях залежності чи інструментального забезпечення, а на 

принципах кооперації і в такий спосіб забезпечує доктринальний консенсус між 

організаційним і соціальним її рівнями, отже, може бути корисним у подальшому 

розвиткові теорії правової системи в частині подолання наявної в літературі 

псевдодихотомічної суперечності правової системи як об’єкта дослідження, що 

виражається в дуалізмі понять ,,правова” і ,,юридична” система та відмовитись від 

термінів ,,широке” та ,,вузьке” її розуміння; 

 – вказує, що складність правової системи є не причиною, а продуктом її 

цілісності, джерело якої перебуває не в середині системи, а в сукупності зв’язків із 

зовнішнім середовищем; 

 – дає можливість сформувати компактний термінологічний ряд для опису 

неперервного процесу генезису в просторово-синхронному і процесуально-

діахронному зрізах. Діалектика синхронії та діахронії відображає зв’язки 

функціонування і генезису, які в онтологічному вимірі не можуть бути 

відокремленими; демонструє історичну спадкоємність між етапами, стадіями, фазами 

генезису правової системи.   

4. Поглиблено сутнісну та змістову характеристику правової системи України 

як цілісного правового утворення, що стало можливим завдяки виокремленню 
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соціокультурних (сутнісних) її ознак на рівні з юридичними (спеціальними) і 

соціальними (загальними). 

За соціокультурними (сутнісними)ознаками правова система кваліфікується як 

правова форма буття конкретного суспільства в етноментальній інтерпретації; як 

відображення загального рівня правового розвитку суспільства від потестарних форм 

його існування до цивілізаційних включно; як духовний вимір діяльності, специфіка 

якої, на відміну від фізичної чи біологічної дії, включає в себе важливі в житті 

людини мову та інші духовні цінності, ментальні символи культури; як специфічну 

систему норм, принципів ( і в соціальному, і в юридичному аспектах) – істотного 

компонента культури , які виражають значущі для суспільства і держави форми 

взаємодії людей, набуваючи завдяки юридичному ( позитивному ) праву офіційного 

статусу і загальнообов’язковості; як сума суспільних досягнень у правовому 

розвитку, вираженого в принципах соціального і юридичного права; як цілісна 

багаторівнева і багатофункціональна інформаційна система, здатна до саморозвитку і 

самоорганізації; як різновид соціально-правової пам’яті. 

5. На підставі проведеного аналізу характеристик правової системи України за 

соціальними, юридичними і соціокультурними ознаками дано авторську 

інтерпретацію  поняття правової системи України в контексті генезисної структури 

правових систем  як підсистеми суспільства, що є цілісним соціально-правовим, 

нормативно-регулятивним комплексом з відповідними соціально - юридичними 

межами правового впливу на соціум та правового регулювання ним, функціонує в 

чітко визначених територіально - державних (або політико - географічних) межах 

України, інтегрує найсуттєвіші риси українського права, а генезис правової системи є 

суттю вираження еволюції українського суспільства в рамках західної моделі 

соціокультурної регуляції з індивідуалістичними і приватновласницькими 

пріоритетами розвитку; 

Уточнено, що в генезисному вимірі правова система України як реально 

існуюча в часі підпадає під поняття ,,національна правова система”, яке відображає 

відповідний рівень генезисної структури правових систем. Воно не ототожнюється з 

поняттям ,,національна юридична система”, оскільки в його структурі і змісті 
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відображено не тільки сукупність юридичних засобів, які охоплює поняття правового 

регулювання, а й сукупність правових явищ конкретного суспільства, що їх охоплює 

поняття правового впливу, механізм функціонування якого кореспондується із 

функціонуванням права як духовного феномену. 

Визнано за доцільне на теоретичному рівні вести мову не про окремо взяту 

юридичну систему, а про владно-організаційний рівень, що у функціональному 

відношенні органічно поєднаний із соціальним рівнем цілісної національної правової 

системи. Ці два рівні мають властивості автономних утворень і у функціональному 

відношенні виражають, відповідно, державно - вольове і загальносоціальне начала в 

правовій системі. 

6. У розробленій авторській версії структурування генезису правової системи 

України визначено, що: 

 – найбільш ефективним критерієм структурування є неперервність етапів, 

через які проходить процес набуття правовою системою нової якості, відображається 

генетична спадкоємність ступенів еволюції, нелінійність і багатовекторність 

розвитку, послідовність історичних форм у часі;  

 – виокремлення етапів генезису доцільно співвідносити як із глобальними 

періодами історії людства (до і після початку цивілізації, вододілом між якими є 

,,неолітична революція”), так і з процесом інституціалізації владно-правових структур 

( в епоху потестарності і державно-правової організації суспільства); 

 – власне процес структурування важливо узгоджувати із стадіями розвитку 

права та історичними і політико-правовими формами еволюції суспільства. 

Виокремлено три основні етапи генезису: примітивний (початковий), 

проміжний і сучасний. Установлено, що зв'язок між цими етапами має 

інформаційний характер, а правова система еволюціонує у формах архаїчної, 

звичаєво-правової і сучасної інтегрованої національної правової системи. 

З’ясовано підстави виокремлення загального і особливого в генезисі правової 

системи України в контексті правового розвитку людства. 

Загальне кореспондується із закономірністю відповідності правових явищ і 

процесів фактичним суспільним відносинам, а особливе –з положенням про правову 



 382 

ментальність і правову свідомість як найбільш стійкі компоненти національної 

правової системи. 

7. З’ясовано,що інтегративних властивостей у процесі виникнення,становлення 

та розвитку правова система набуває через стан кооперації в основному трьох 

автономних у гносеологічному аспекті компонентів: права, правових відносин і 

правової свідомості (з урахуванням історичних форм їхньої еволюції) котрі, 

перебуваючи в органічному зв’язку, забезпечують ефективність правового впливу та 

правового регулювання як соціальної функції правової системи;  

8. Обґрунтовано, що удосконалення сучасної методології теоретичного аналізу 

генезису правової системи України має здійснюватися в рамках соціокультурної 

парадигми пізнання правових явищ та на основі концептуальної бази системно-

інформаційного підходу, що дозволяє органічно поєднувати історико-правовий і 

теоретико-концептуальний аспекти вивчення генезису правової системи в 

просторово - синхронному й процесуально - діахронному вимірах та в широкому 

соціокультурному контексті правових традицій; 

9. Послідовно вибудовано методологічну основу дослідження загальних і 

особливих рис генезису з урахуванням співвіднесення методології загальної теорії 

держави і права з предметною сферою соціології права і культурології, основним 

завданням яких є, відповідно, дослідження формування і розвитку правових відносин 

у контексті генезису і функціонування правової системи та аналіз національних 

правових культур і правових систем; дослідження механізмів співвідношення 

загальнолюдських і правових цінностей у рамках національної правової системи.  

10. Уперше здійснено теоретичне узагальнення і по-новому вирішено наукову 

проблему адаптації загальнонаукового системно-інформаційного підходу в 

методологію загальної теорії держави і права; застосовано його концептуальну 

основу для вирішення теоретичних аспектів генезису правової системи України. 

Застосовуючи методи порівняння і зіставлення, розкрито евристичний потенціал 

такого підходу порівняно з традиційними догматично-нормованими елементно-

структурним і структурно-функціональним підходами.  
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Доведено, що в методологічному аспекті системно-інформаційний підхід, з 

одного боку, не суперечить традиційно вживаним методам, а доповнює їх у частині 

пояснення інформаційної природи правової системи та механізму неперервного 

зв’язку між етапами її генезису, а з другого – дозволяє, певною мірою, встановити 

баланс між формально-догматичними підходами до теоретичних питань становлення 

та розвитку правової системи і до культурологічних варіантів їх вирішення на основі 

принципу інформаційної взаємодії генезису і функцій.  

Цей підхід створює об’єктивні підстави для:  

а) розширення предметних рамок пізнання генезису правової системи України 

завдяки зверненню до проблеми причин її утворення і генетичного досвіду 

попередніх трансформацій із часу зародження; 

 б)  формування наукової думки, що сучасна правова система України є 

продуктом неперервного еволюційного розвитку, починаючи від появи права і через 

усю сукупність проміжних форм – своїх еволюційних попередників,  

в) усвідомлення, що завдяки інформаційній взаємодії як сторони еволюційного 

процесу генетичні зв’язки на кожному відтинку часу, в кожному ,,синхронному” зрізі 

правової системи продовжують упливати на зв’язки функціонування і, більше того, 

визначають характер і будову останніх; 

г) розуміння, що в процесі генезису правова система успадковує не структуру, 

елементи, функції, а цінну інформацію про них, котра інтегрується правовою 

традицією і актуалізується в регулятивному, правотворчому, правоутворювальному і 

правореалізаційному процесах. 

11. Розкрито особливість аналізу відношення логічного та історичного в праві в 

рамках системно-інформаційного дослідження генезису правової системи, яке 

полягає в пізнанні механізму спадкоємного закріплення і передачі соціально значимої 

інформації, важливої для формування і розвитку сучасної правової системи України.   

12. Установлено, що головною причиною концептуальних суперечностей у 

вирішенні проблеми типологійної ідентифікації сучасної правової системи України є 

перевага ідеологічних концептів, які позиціонуються із євразійською чи 

західноєвропейською (євроатлантичною) геополітичними доктринами, над 
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теоретико-методологічними аргументами щодо об’єктивного існування на 

міжнародній арені різних національних правових систем.  

Сучасну правову систему України необхідно розглядати як перехідну до нової 

історичної форми.  

Вихідною в розпрацюванні концепції сучасної правової системи України має 

бути не ідея прискореного її формування, як фактора регулювання правових процесів, 

засобу забезпечення демократизації суспільства в умовах незалежності України, а 

ідея її трансформації в напрямку досягнення максимуму ефективності. Правова 

система є підсистемою суспільства, отже доцільно поняття ,,трансформація 

національної правової системи” розробляти в діалектичному зв’язку з поняттям 

,,системна трансформація суспільства”.  

13. В умовах світової та європейської інтеграції вирішення методологічної 

проблеми типологійної ідентифікації правової системи України можливе на основі 

своєрідного синтезу пріоритетних і уточнювальних об’єктивних критеріїв, що 

забезпечує значну варіативність конкретних підходів.  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми критеріїв типології правової системи України, що виражається в 

обґрунтуванні авторської концепції типів сучасних національних правових систем на 

основі критеріїв: пріоритетного ,,правовий стиль” і уточнювального ,,ступінь 

реалізації природних прав людини”. Концепція скорегована на юридичний механізм 

реального забезпечення прав і свобод людини. 

14. Визначено стратегію подальшого наукового аналізу проблематики генезису 

правової системи України, яка полягає в необхідності: 

 – проведення комплексного історіографічного дослідження з належним рівнем 

системних теоретичних і методологічних узагальнень, що прискорить розроблення 

сучасної концепції становлення та розвитку правової системи України, вільної від 

суб’єктивістських нашарувань, парадигм і фальсифікацій тоталітарного минулого;  

 – розширення рамок історико - теоретичних досліджень у напрямку 

всебічного вивчення фундаментального досвіду епохи тривалої еволюції та розвитку 

звичаєво- правових систем на додержавних і ранньодержавних стадіях еволюції 
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суспільства та обґрунтування цього досвіду на високому рівні системних 

теоретичних узагальнень у рамках інноваційних досягнень сучасної гуманітарної 

науки, зокрема теорії автопойезису і історичної синергетики. Результати дослідження 

можуть стати основою поглибленого вивчення об’єктивних тенденцій становлення та 

розвитку правової системи України;  

 – поглибленого аналізу питання закономірностей генезису правової системи 

України в контексті дискусійної проблематики загальних і особливих 

закономірностей держави і права як предметної сфери загальної теорії держави і 

права;  

 – розроблення проблематики генезису правової системи України в 

ментальному вимірі;  

 – створення в рамках системно-інформаційного підходу концептуальної 

моделі правової системи України перехідного періоду, адекватної потребам 

українського суспільства в сучасних умовах розвитку. 
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