
Лекція №12 

Тема: Право та його ознаки 

План 

1. Поняття «право» та його соціально-політична суть. 

2.  Основні ознаки права. Юридичне (позитивне) право. 

3. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

Самостійна робота  

1. Право як система нормативного регулювання, як міра, масштаб свободи і поведінки людини, 

громадянина та держави. 

Мета лекції: розкрити основні підходи до праворозуміння, зазначити поняття права, ознаки 

права та цінність права для розвитку демократичної держави. 

Шановні студенти, при опрацюванні лекційного матеріалу вам необхідно:  

1. Переглянути інформацію за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HTuI74RCRWY  

Бажаю успіхів 

     

1. Поняття « право» та його соціально-політична суть. 

    Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати охорону і захист 

таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюється за допомогою 

соціальних норм. У системі таких норм право посідає провідне місце. В юридичній літературі право 

розглядають як загально-соціальне явище і як волевиявлення держави (юридичне право). 

Право — це загальнообов'язкова формально виражена система регулювання суспільних 

відносин, встановлена і забезпечена державою, обумовлена рівнем розвитку суспільства. 

Як загальносоціальне явище право характеризується певною свободою і обґрунтованістю 

поведінки людей, тобто відповідними можливостями суб'єктів суспільного життя, що об'єктивно 

зумовлені розвитком суспільства, мають бути загальними і рівними для всіх однойменних суб'єктів. З 

таких позицій право поділяють на:  

а) права людини;  

б) права об'єднань, груп, верств;  

в) права нації, народу;  

г) права людства. 

 Принципи права - це закріплені у праві вихідні нормативно-керівні положення, що 

характеризують його зміст, основи, зазначені в ньому закономірності суспільного життя. 

 У сучасній юридичній літературі визнають принципи:  

 демократизму,  

 законності,  

 гуманізму,  

 рівності всіх перед законом,  

 взаємної відповідальності держави та особи тощо.  

 Розрізняють також загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи та принципи 

інститутів права. 

 Принципи права, як керівні юридичні вимоги, відображають особливості та специфіку 

юридичного права, мають нормативний, регулятивний характер, визначають і направляють 

правомірну поведінку людей. У теорії права існують різні класифікації принципів права. Наприклад, 

їх поділяють на загальнолюдські, типологічні, конкретно-історичні, галузеві, міжгалузеві та принципи 

інститутів права. 

 Загальнолюдські принципи права характеризують як юридичні засади, ідеали чи основи, що 

зумовлені певним рівнем всесвітнього розвитку цивілізації, втілюють у собі найкращі, прогресивні 

здобутки правової історії людства, визнані міжнародними нормами права. 

 Такими принципами є: 

- закріплення у праві міри свободи людини та забезпечення її основних прав; 

- юридичну рівність однойменних суб'єктів у всіх правовідносинах; 

- верховенство закону як акта нормативного волевиявлення вищого представницького органу 

держави; 

- взаємопов'язаність юридичних прав та обов'язків; 

https://www.youtube.com/watch?v=HTuI74RCRWY


- регулювання поведінки людей та їх об'єднань за загальнодозволеним типом правового 

регулювання; "дозволено все, що прямо не заборонено законом"; 

- діяльність органів і посадових осіб повинна регулюватися за принципом: "дозволено тільки те, що 

прямо передбачено законом"; 

- чітке закріплення правовими нормами процедурно-процесуальних механізмів забезпечення 

(гарантування) прав людини і здійснення нею своїх обов'язків; 

- правосуддя здійснюється тільки судами і повинно бути найефективнішою гарантією прав людини; 

- юридична відповідальність людини має бути лише за її винну протиправну поведінку;  

- в суспільстві повинен діяти принцип презумпції невинності особи. 

 Типологічні принципи визначаються як керівні засади, ідеї, що властиві всім правовим системам 

певного історичного типу, відображають його соціальну сутність. 

 Приміром, рабовласницькому типові права притаманні такі принципи; тісне переплетення норм 

права з родоплемінними звичаями; вплив релігії на формування права; невизнання рабів суб'єктами 

права; 

яскраво виражений класовий характер чинного права; охорона приватної власності й тяжкі покарання 

за замах на рабовласницьку власність; відсутність чіткого формулювання складів злочинів і широке 

свавілля судді. 

 Феодальний тип права базувався на таких принципах: право привілеїв, що мало становий 

характер; відкрите право застосування сили (кулачне право); 

партикуляризм, тобто роздрібненість права; наявність канонічного (церковного) права, що мало 

юридичну силу; жорстокість і широка можливість судової розправи. 

 Особливості сучасних перехідних типів правових систем полягають у поступовому втіленні 

загальнолюдських цінностей, що відображені в загальнолюдських принципах права. 

 Конкретно-історичні принципи права визначають як основні засади, що відображають 

специфіку права певної держави у реальних соціальних умовах. До них відносять, наприклад, такі: 

принцип демократизму; принцип законності; принцип гуманізму; принцип рівності всіх перед 

законом; принцип взаємної відповідальності держави та особи. 

 Галузеві й міжгалузеві принципи характеризуються тим, що охоплюють лише одну чи кілька 

галузей права певної держави. До них, зокрема, відносять принцип гласності судочинства і принцип 

повної матеріальної відповідальності. 

 Принципи інститутів права - це основні ідеї, що лежать в основі побудови певного інституту 

права: скажімо, принцип несприйняття подвійного громадянства чи принцип охорони й захисту всіх 

форм власності. 

 Соціальна цінність і призначення права можуть бути охарактеризовані як здатність служити 

засобом і метою для задоволення потреб соціальної справедливості, прогресивних інтересів громадян 

і суспільства в цілому. 

 Соціальна цінність і соціальне призначення права характеризуються такими його 

проявами: 

 1. Право визначається як міра свободи й недоторканності людини, окреслює межі свободи, 

скеровується на виключення з соціального життя свавілля, безконтрольності та беззаконня. 

 2. Воно об'єднує в собі загальну волю учасників суспільних відносин, впливає на поведінку й 

діяльність людей через узгодження їх специфічних інтересів. 

 3. Цінність і призначення права полягає в тому, що воно є виразником соціальної 

справедливості, виступає критерієм правильного розподілу матеріальних благ, утвердженням рівності 

та правового статусу людини в суспільстві. 

 4. Право являє собою джерело оновлення суспільства, виступає в демократичному 

громадянському суспільстві як чинник прогресивного соціального розвитку. 

 5. Як явище культури й цивілізації воно має планетарний характер і забезпечує вирішення 

проблем міжнаціонального та міжнародного значення.  

 Отже, право як соціальний регулятор суспільних відносин забезпечує регулювання найбільш 

важливих потреб та інтересів між людьми як у межах певної країни, так і на землі у взаємовідносинах 

усього світового співтовариства. 

 До джерел права належать: 

 1) правовий звичай – історично обумовлене неписане правило поведінки людей, що ввійшло у 

звичку, завдяки багаторазовому застосуванню протягом тривалого часу. Така форма права у нас майже 



не збереглася, але була дуже розповсюджена в Україні, особливо на Запорізькій Січі (покарання 

запорожців за різні провини та злочини); 

 2) правовий прецедент – рішення суду чи адміністрації з конкретної справи, що розглядалась 

вперше, яке має загальнообов’язковий характер для вирішення аналогічних справ надалі. Ця форма 

права розповсюджена у США та у країнах Британської співдружності, іноді її називають 

англосакською системою права; 

 3) нормативно-правовий акт – письмовий документ компетентного органу держави, у якому 

закріплено правило поведінки загального характеру, що забезпечується державою. Нормативно-

правові акти поділяються на закони та підзаконні акти. 

Термін «право» вживається у різних значеннях. Теорія права зазвичай досліджує так зване 

позитивне право - як таке, що існує внаслідок його утвердження певним уповноваженим органом або 

особою. За цією ознакою воно відрізняється від права природного, яке свідомими діями людей не 

створюється. 

У позитивному праві слід розрізняти: 

- право об'єктивне, тобто сукупність норм права, що виражені(ззовні об'єктивовані) у 

відповідних юридичних джерелах (нормативно-правові акти, судові рішення, правові звичаї тощо), 

- право суб'єктивне, яке належить окремим особам (суб'єктам)І полягає в наявності у 

кожного з них певних юридичних можливостей. 

Отже, право слід розуміти як засновану на уявленні про справедливість міру свободи і рівності, 

що відображає потреби суспільного розвитку, яка у своїй основі склалася в процесі повторюваних 

суспільних відносин і визнається та охороняється державою. Право є цінним, оскільки здатне 

внаслідок своїх змістовних і формальних властивостей задовольняти потреби, бути інструментом 

реалізації і погодження інтересів тощо. 

 

 

ІІ. Праву притаманні ознаки, що характеризують його як специфічну систему регулювання 

суспільних відносин. Розглянемо їх. 

1. Нормативність. Право має нормативний характер: права й обов'язки, якими володіє кожна 

людина чи юридична особа, не довільні, а чітко визначені правовими нормами. Нормативність 

означає, що право представлене нормами — правилами поведінки, що визначають права й обов'язки 

учасників регульованих відносин, їхню відповідальність. Правила поведінки, закріплені у правових 

нормах, спрямовані на майбутню поведінку. Право за допомогою юридичних норм кожному 

громадянину й організації несе інформацію про те, які дії можливі, які заборонені, а які необхідні. 

2.  Формальна визначеність. Норми права офіційно закріплюються в нормативних актах 

та інших письмових джерелах, що підлягають однаковому тлумаченню і виконанню. Держава надає 

форму правовому змісту. 

Варто помітити, що формальна визначеність певною мірою властива й іншим нормативним 

системам. Так, корпоративні норми закріплюються у статутах, релігійні норми-заповіді 

формулюються у священних книгах. Однак у наведених випадках форма відповідних Правил 

надається не державою, а іншими організаціями (суспільними, релігійними). Держава, на відміну від 

них, надає праву загальнообов'язкового офіційного значення, зводячи право в закон. 

3. Загальнообов'язковість права виявляється в тому, що всі члени суспільства повинні 

обов'язково виконувати вимоги, які містяться в нормах права. Загальнообов'язковість повинна 

розповсюджуватись не лише на громадян, їх об'єднання, посадових і службових осіб, але й на державу 

в цілому: у правовій державі сама держава додержується принципу загальнообов'язковості права. 

Правові встановлення обов'язкові для усіх, кому вони адресовані. 

4. Забезпеченість можливістю державного примусу. Це специфічна ознака права, що відрізняє 

його від інших засобів соціального регулювання: моралі, звичаїв, корпоративних норм та ін. Держава, 

що має монополію на здійснення примусу, являє собою необхідний зовнішній фактор існування і 

функціонування права. Історично право виникло і розвивалося у взаємодії з державою, спочатку 

виконуючи головним чином охоронну функцію. Саме держава надає праву його властивості: 

стабільність, формальну визначеність, загальнообов'язковість. 

5. Свідомо-вольовий характер права. Право — прояв волі та свідомості людей. Інтелектуальна 

сторона права полягає в тому, що воно є формою відображення соціальних закономірностей і суспіль-

них відносин — предмета правового регулювання. У праві виражаються потреби, інтереси, цілі 



суспільства, окремих осіб і організацій. Право виражає соціальний компроміс на засадах справедли-

вості й розуму. 

Право є прояв не тільки Інтелекту, але й волі людей, бо в ньому визначається їхня майбутня 

поведінка, з його допомогою реалізуються інтереси і потреби, досягаються намічені цілі. Право 

регулює лише ту поведінку людей, яка має усвідомлений характер і пов'язана з волевиявленням 

людини. 

6. Системність. Право являє собою складне системне утворення. Норми права являють собою 

не просту сукупність, суму, а систему, якій притаманні внутрішня погодженість, упорядкованість, 

взаємозв'язки складових елементів. Первинним елементом системи права є правові норми, що 

поєднуються у більші утворення — інститути права і правові галузі. Це — традиційний погляд на 

систему права. Але, крім цього, систему права можна розглядати І як розподіл права на публічне і 

приватне, міжнародне і національне, об'єктивне і суб'єктивне. Крім того, системність притаманна І 

окремій нормі права. 

7. Універсальність — право, здатне регулювати різні за природою суспільні відносини, є 

універсальним суспільним регулятором. 

Юридичне право - це свобода та обґрунтованість поведінки людей відповідно до чинних 

нормативно-правових актів та інших джерел права. 

Твердження про те, що право відірване від держави, привело до виникнення різноманітних концепцій 

праворозуміння: природного права, позитивного права, права реалістичного, психологічного тощо.  

 Отже, право як волевиявлення держави - це система загальнообов'язкових, формально 

визначених, установлених чи санкціонованих державою, гарантованих і забезпечених нею правил 

поведінки, що тісно між собою зв'язані та регулюють суспільні відносини між людьми в інтересах 

певної частини (більшої чи меншої) населення в соціальне неоднорідному суспільстві. 

 

Отже, ознаки права можна поділити на дві групи: соціальні та юридичні. Соціальні ознаки 

сучасного права - це передусім ті ознаки, що забезпечують втілення у праві ідеалів справедливості, 

свободи, рівності та гуманізму. Ці ідеали мають як загальнолюдський, так і конкретно-історичний 

характер, визначають обов'язкову спрямованість права в бік соціального прогресу і проявляються у 

такій ознаці права, як здатність виступати засобом справедливої міри свободи і рівності людей у 

суспільстві. 

 

 

 ІІІ. Співвідношення системи права і системи законодавства. 
Система права і система законодавства виступають одними з найважливіших системних 

категорій в юриспруденції. Вони співвідносяться як зміст і форма. Система права і система 

законодавства — це тісно взаємопов’язані категорії, що відображають суть права.  

Система права — це внутрішня структура права, що об’єктивно відповідає характеру 

регульованих правом суспільних відносин. Система законодавства — це зовнішня форма системи 

права, що виражає будову системи його джерел, тобто систему нормативно-правових актів. 

Законодавство служить зовнішнім вираженням сутності і змісту права. Система права носить 

об’єктивний характер і обумовлена соціально-економічними відносинами в суспільстві. Її елементами, 

як відомо, є норма права, галузь, підгалузь, інститут. 

На відміну від системи права, система законодавства — це система нормативно-правових актів, 

які є зовнішньою формою існування правових норм, засобом надання їм загальнообов’язковості. 

Система законодавства — не просто сукупність таких актів, а їхня диференційована система, 

заснована на принципах субординації і координації її структурних компонентів. На відміну від 

системи права, система законодавства більшою мірою носить суб’єктивний характер, будується, 

виходячи з волі законодавця. 

Таким чином, система права і система законодавства не тотожні. Між ними є істотні розбіжності, 

що дає підстави говорити про їхню відносну самостійність.  

Відмінності між системою права і системою законодавства: 

Система права: Система законодавства: 

1) невидима, оскільки відображає 

внутрішню будову права; 

1) видима, зовнішня форма вираження і 

закріплення системи правових норм; 

2) динамічна; 2) статична система; 



3) становить систему норм, 

логічно поділених залежно від предмета 

і методу правового регулювання на 

галузі, підгалузі, інститути права; 

3) становить систему законодавчих актів, 

що складаються з нормативних приписів, 

поділених залежно від предмета регулювання за 

галузями і інститутами законодавства; 

4) формується об'єктивно 

відповідно до існуючих суспільних 

відносин;. 

4) є суб'єктивно-об'єктивним явищем, 

оскільки виникає в результаті цілеспрямованої 

діяльності уповноважених суб'єктів (парламенту 

чи безпосередньо народу) і тому включає, окрім 

об'єктивного" ще і суб'єктивний момент; 

5) відсутня юридична чинність 

нормативно-правового матеріалу; 

5) існує юридична сила законодавчих актів 

(конституція володіє вищою юридичною силою 

стосовно кодексів, кодекси - стосовно звичайних 

законів і т. д.); 

6) має лише галузеву, 

горизонтальну будову; 

6) має як горизонтальну (галузеву), так і 

вертикальну (ієрархічну) будову - залежно від 

форми устрою держави; 

7) первинним елементом галузі 

права є норма права; 

7) первинним елементом законодавчого 

акта (як і галузі законодавства) є нормативний 

припис, що служить формою вираження норми 

права й укладений у статті акта; 

8) усі галузі права мають свої 

предмет і метод правового регулювання, 

де метод є визначальним; 

8) у ряді галузей законодавства є лише 

предмет правового регулювання, а метод 

відсутній; 

9) включає норми права, вміщені 

не тільки в законах, айв інших джерелах 

права (правових звичаях, правових 

прецедентах, нормативних договорах та 

ін.). 

9) включає норми права, виражені в 

нормативних приписах законодавчих актів, що 

укладені в статті нормативного акта. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Основні підходи до праворозуміння виділяються залежно від характеру вирішення головних 

питань, а саме: що таке право, що є критерієм для оцінки права, яке обґрунтування обов'язкової сили 

права та ін. На базі різних поглядів і підходів склалися різні правові школи і напрямки в дослідженні 

права. Коротко охарактеризуємо деякі з них. 

2. Право слід розуміти як засновану на уявленні про справедливість міру свободи і рівності, 

що відображає потреби суспільного розвитку, яка у своїй основі склалася в процесі повторюваних 

суспільних відносин і визнається та охороняється державою. 

3. Ознаки права можна поділити на дві групи: соціальні та юридичні. Соціальні ознаки 

сучасного права - це передусім ті ознаки, що забезпечують втілення у праві ідеалів справедливості, 

свободи, рівності та гуманізму. Ці ідеали мають як загальнолюдський, так і конкретно-історичний 

характер, визначають обов'язкову спрямованість права в бік соціального прогресу і проявляються у 

такій ознаці права, як здатність виступати засобом справедливої міри свободи і рівності людей у 

суспільстві. 

4. Право, як і будь-яке інше явище, створене людиною, пов'язане з її існуванням і розвитком, 

підлягає аналізу з погляду ціннісного підходу. Визначити цінність права означає з'ясувати ідею права, 

його основне цільове призначення, позитивну роль у життєдіяльності соціуму або окремих індивідів. 

Право є цінним, оскільки здатне внаслідок своїх змістовних і формальних властивостей задовольняти 

потреби, бути інструментом реалізації і погодження інтересів тощо.
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