
Розділ 4. Теорія права 

Тема 4.1 Право та його ознаки 

Семінарське заняття 12 

Тема: Право як міра та форма свободи. Сутність права 

Мета: проаналізувати основні концепції праворозуміння, визначити поняття, основні ознаки 

та сутність права 

План 

1. Основні сучасні концепції праворозуміння. 

2. Юридичне (позитивне право) 

3. Ознаки права. 

4. Цінність права в суспільному житті 

5. Право і закон. Спільні та відмінні риси. 

Ключові поняття та категорії: праворозуміння, об’єктивне право, позитивне право, 

суб’єктивне право, природне право, право, ознаки права. 

Реферати 

1. Основні причини і умови виникнення різноманітних підходів до розуміння права і його суті. 

3. Вчення окремих філософів і юристів про суть і визначення права. 

4. Право в об ’єктивному та суб ’єктивному розумінні. 

5. Співвідношення права з іншими соціальними явищами. 

6. Соціальна цінність об'єктивного права. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Яка причина відсутності єдиного розуміння такого явища, як право? 

2. Чому право-особливий вид суспільних відносин? 

3. Яке значення терміна «право» ? 

4. Визначіть, чи є відмінності у значенні терміна «право» у таких конструкціях: право людини 

на життя; кримінальне право; право господаря; право міжнародних організацій; право ґрунту та право 

крові; юридичне право. Яке значення має цей термін у наведених прикладах? 

5. Які ознаки юридичного права? 

6. Визначіть сутність такої ознаки права, як нормативність. 

7. Розкрийте соціальну сутність та призначення права. 

8.  Спробуйте визначити, як співвідносяться між собою поняття «право» та «свобода». 

9. Який зв’язок права з державним примусом? 

10. Проаналізуйте текст Конституції України, визначте статті, в яких застосовується термін 

«право» та в якому значенні він використаний. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Відповідь на перше питання потрібно дати з визначення поняття 

праворозуміння (розуміння права) як процесу і результату цілеспрямованого пізнання та сприйняття 

сутності та змісту права як особливого соціокультурного явища, його функціонування і призначення 

в житті людини, суспільства та держави. Студенти мають знати, що плюралізм учень про природу і 

соціальне призначення права визначається такими причинами: складністю такого явища, як право; 

неоднорідністю соціальної структури суспільства, свідомості та відсутністю єдиної світоглядної 

основи. Доктрина природного права (природно- правовий підхід) розкривається через властиві їй 

характеристики: оціночну категорію, де право має відповідати правовим цінностям і законодавець має 

орієнтуватися на ці вимоги; право і закон не ототожнюються, робиться акцент на свободі, 

рівноправності людей, на захисті від свавілля, зокрема з боку влади. Слід звернути увагу на те, що 

нормативний підхід до визначення права (юридичний позитивізм) має свою культурну цінність. За 

«чистою теорією права», представником якої є Ганс Кельзен, «право має цінність, тому що є нормою». 



При такому підході відбувається ототожнення права і закону. Водночас, нормативне праворозуміння 

орієнтує на такі властивості права, як формальна визначеність, точність та однозначність правового 

регулювання. Щодо соціологічного підходу до розуміння права, то вихідною формою буття права є 

правовідносини, тобто право виступає як порядок суспільних відносин, який проявляється в діях і 

поведінці людей. При такому підході правом визнається його функціонування, реалізація, його «дії» в 

житті уже створених і створюваних суспільних відносинах. Доцільно запам’ятати, що психологічна 

теорія права розкривається через результат так званого імперативно-атрибутивного переживання. За 

даною теорією існує право позитивне і надпозитивне в психіці людини. У свою чергу марксистський 

підхід до розуміння права інтерпретує його як класове явище. К. Маркс і Ф.Енгельс визначають право 

як піднесену до рівня закону волю панівного класу (буржуазії), що зумовлена матеріальними умовами 

його життя. Право є частиною надбудови над економічним базисом суспільства. Цей базис визначає 

зміст права. Водночас право може справляти зворотний вплив на економіку та суспільне життя. 

До другого питання. Термін «право» може використовуватися в різних значеннях. Слід 

наголосити, що теорія держави та права як юридична наука вивчає природу як позитивного 

(юридичного, спеціально-соціального), так і природного (загальносоціального) права. Позитивне 

право є наслідком суспільної та державної діяльності, втіленням волевиявлення народу і держави. У 

свою чергу позитивне право розглядається у двох значеннях: як об’єктивне право (система 

загальнообов’язкових норм, дотримання та виконання яких забезпечуються державою, має ключове 

значення в регулюванні суспільних відносин, забезпеченні правопорядку на національному та 

міжнародному рівнях); суб’єктивне право (це міра можливої поведінки суб’єкта суспільних відносин, 

що передбачені нормами об’єктивного права, воно інтерпретується як певні юридично визнані 

можливості (права та свободи) поведінки суб’єкта права з метою задоволення власного інтересу). 

Приведіть приклади такого вживання терміна право. 

До третього питання. Перерахуйте основні ознаки права, які допомагають охарактеризувати 

право як соціальне явище: державно-вольовий характер, нормативність права, владно-регулятивний 

характер, загальнообов’язковість, зв’язок із державним примусом, формальна визначеність, 

системність. Охарактеризуйте кожну ознаку. Деякі автори виділяють серед ознак права такі, як 

динамізм і стабільність, реальну застосовність, нетотожність права та закону тощо. Але недоречно 

плутати ознаки з якостями, котрі визначають право як явище, що реально функціонує. Аналіз поняття 

«право» необхідно завершити його визначенням. 

До четвертого питання. Розкриття четвертого питання семінарського заняття доцільно 

розпочати з визначення сутності права, яка формується об’єктивними умовами життя суспільства, 

визначає його головну ідею та соціальне призначення. При розгляді сутності права важливо 

враховувати два аспекти: будь-яке право, насамперед, є регулятором відносин (формальний бік); право 

обслуговує чиїсь інтереси (змістова сторона). З цієї позиції головними підходами до визначення 

сутності права є класовий і загальносоціальний. Потрібно їх охарактеризувати. 

До п’ятого питання. Слід звернути увагу на те, що соціальна цінність права реалізується в 

соціальній цінності юридичних законів. Якщо закон суперечить конституції, він вважається не 

правовим і скасовується. Отже, студенти повинні розуміти, що право і закон - не одне й теж, проте 

було б неправильним протиставляти їх одне одному, вважати, що правові норми не можуть існувати 

без вираження їх у законі та інших санкціонованих державою правових формах, говорити про 

несумісність їх або про те, що право взагалі незалежне від держави. Основне своє вираження право 

одержує у формах: нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-правовий договір та 

інших. Основною з цих форм є закон. Співвідношення права і закону полягає в такому: лише праву 

має надаватися законна сила, закон має бути завжди правовим, щоб бути обов’язковим, тобто «дух 

закону» і «буква закону» не повинні мати розбіжностей. Визначіть, яке значення ідеї співвідношення 

права і закону. 
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