
Лекція № 14 

Тема: Функції права 

План 

1. Поняття « функція права». 

2. Загально соціальні функції права, їх види. 

С.р 1. Спеціальні юридичні функції , їх види. 

 
Шановні студенти, при опрацюванні лекційного матеріалу вам необхідно:  

1. Переглянути інформацію за посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=aOei8XWEbnY  

https://www.youtube.com/watch?v=U82IUPiJzwc  
2. Пройти тести в режимі реального часу. Посилання буде надіслано вам в групу в 

Вайбері під час заняття. 

 
Бажаю успіхів 

 

1. Функції права — основні напрямки правового впливу на суспільні відносини 

з метою їхнього упорядкування. 

Термін «функціонування права» означає дію права в житті суспільства, 

втілення його функцій в суспільних відносинах. 

Таким чином, функції права — це найбільш істотні напрями і сторони його 

впливу на суспільні відносини, у яких розкривається загальнолюдська і класова 

природа та соціальне призначення права. 

Функції права мають наступні ознаки. 

• Функція права випливає з його сутності і визначається призначенням права в 

суспільстві. 

• Функція права — це напрям його впливу на суспільні відносини, без якого 

суспільство обійтися не може. 

• Функція виражає найбільш істотні, головні риси права і спрямована на 

здійснення корінних завдань правового регулювання. 

• Сталість як необхідна ознака функції характеризує стабільність, 

безперервність, тривалість її дії. 

Система функцій права безпосередньо пов'язана з системою права. 

Відповідно до елементів, з яких складається остання, можна виділити п'ять груп 

функцій права, що утворюють їх систему: 

- загальноправові (властиві всім галузям права); 

- міжгалузеві (властиві двом і більше, але не всім галузям права); 

- галузеві (властиві одній галузі права); 

- правових інститутів (властиві конкретному інституту права); 

- норми права (властиві конкретному виду норм права). 

Під функцією права розуміються основні напрямки впливу норм права на 

суспільні відносини, поведінку, свідомість людей.  

Політична функція - право є регулятором, організуючим політичну 

систему суспільства, встановлює правила взаємин між гілками влади та 

державними організаціями.  

Виховна функція - формує політико-правову культуру і політико-правова 

свідомість, виховує громадян в цілях дотримання закону.  

https://www.youtube.com/watch?v=aOei8XWEbnY
https://www.youtube.com/watch?v=U82IUPiJzwc


Теоретична функція - виражається в її здатності описувати і пояснювати 

істотну юридичну практику, правові системи, реальні явища і процеси.  

Методологічна функція - надає прямий вплив на процес дослідження 

шляхів і способів пізнання предмета права.  

Ідеологічна функція - втілена в Марксистської теорії, в якій право 

розглядалося як суспільне відношення або як правове відношення.  

Є ще одна точка зору на функції права. На думку американського юриста 

Лоуренса Фрідмен, основна функція права полягає в соціальному контролі 

поведінки людей в суспільстві. Правова система розглядається як частина 

системи соціального контролю.  

Інша функція - врегулювання спірних питань, конфліктів. Наступна - 

перерозподіл між людьми товарів і послуг 2. Функція соціального охорони 

полягає в тому, що право можна розглядати як м'язи і скелет суспільства. Закон 

захищає право кожної людини. 

Питання про співвідношення функцій права різних рівнів має важливе 

значення, оскільки структурним елементам системи права властиві функції, які 

мають певну специфіку, яка детермінована предметом і методом правового 

регулювання даних елементів і їхнім призначенням в системі права. Та або інша 

загальноправова функція може в більшому або меншому ступені 

конкретизуватися функціями більш низького рівня. Це залежить, по-перше, від 

характеру загальноправової функції і, по-друге, від призначення галузі, 

інституту, норми права і відповідно їхніх функцій. Наприклад, функції 

кримінального права конкретизують загальноправову охоронну функцію в 

значно більшому ступені, ніж відповідні функції сімейного або земельного 

права. 

Крім того, слід мати на увазі, що загальноправові функції права не 

охоплюють і не можуть охопити всього різноманіття конкретних форм і шляхів 

дії права на суспільні відносини. Вони "деталізуються" у дії інших груп функцій 

права. Так, компенсаційна дія як елемент охоронної функції права здійснюється 

за допомогою компенсаційної функції цивільного або трудового права. Каральна 

дія найбільш помітна при здійсненні відповідної функції кримінального права і 

т. д.. 

Проте, виходячи з предмета загальної теорії права, розглянемо лише основні 

загальноправові (власне юридичні) функції. 

До певної міри можна виділити дві групи критеріїв, які лежать в основі 

диференціації загальноправових функцій: внутрішні (знаходяться в рамках 

самого права) і зовнішні (знаходяться за його межами). 

Внутрішні критерії (підстави) класифікацій функцій права витікають з 

системи права, способів його впливу на поведінку людей, особливостей форм 

реалізації. 

Виділяють загальносоціальні та спеціально-юридичні функції права. 

 

2. Загально-соціальними функціями права є: 

1) інформаційна функція права, полягає в тому, що право містить великі 

обсяги інформації про регулювання різних сфер суспільних відносин. Держава 

інформує кожного суб'єкта правових відносин про суб'єктивні права та юридичні 



обов'язки, які закладені в правових нормах у вигляді моделі бажаної або 

забороненої поведінки; 

2) гуманістична функція права, полягає в тому, що право закріплює 

гуманні цивілізовані принципи регулювання суспільних відносин, ті основні 

права і свободи людини, які складають підвалини справедливості, закріплені в 

Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 

від 10.12. 1948 р., та інших міжнародно-правових актах; 

3) ідеологічно - виховна функція права, полягає в тому, що право 

виховує учасників правовідносин своїм змістом, воно впливає на свідомість 

особи, формуючи певний рівень правової культури, так як в правових нормах 

закладеш моделі правомірної поведінки та визначені заборони у вигляді 

небажаної для суспільства поведінки, що пов'язана з можливістю притягнення до 

юридичної відповідальності; 

4) прогностична функція права, полягає в тому, що право надає 

можливість передбачити майбутній результат. Кожна особа, вступаючи в правові 

відносини, знає як їй діяти і які будуть наслідки, так як вона прагне досягти 

певних цілей, заради яких вона і вступає в ці відносини. Так, бажаючи стати 

власником певного майна особа укладає договір купівлі продажу; 

5) пізнавальна функція права (гносеологічна), полягає в тому, що особа 

вивчаючи право, набуваючи життєвого досвіду отримує необхідні знання, так як 

право будь-якої держави є не тільки регулятором суспільних відносин, а і 

джерелом знань; 

6) орієнтаційна функція права, полягає в тому, що особа, знаючи приписи 

правових норм, сама будує свою поведінку правомірним чином, саме цього 

прагне держава визначаючи в правових нормах зразки правомірної поведінки;, 

7) профілактична функція права, полягає в тому, що певна частина 

правових норм містить заборони небажаних для суспільства діянь і передбачає 

негативні для особи наслідки, пов'язані з втратою особою певних належних їй 

благ (свободи, матеріальних, організаційних благ), що стримує особу від 

протиправної поведінки. 
 


