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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасної правової 

системи України супроводжується спрямованістю правового регулювання 

загальновизнаними нормами та принципами права, урізноманітненістю 

зовнішніх форм (джерел) права, формуванням цілісного вітчизняного 

нормативно-правового комплексу – системи джерел права. Ця система 

змінюється під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, 

удосконалюється під кутом зору міжнародних, зокрема європейських 

правових стандартів. Водночас, вітчизняна система джерел права в 

сучасних умовах є нестійкою та недосконалою, що властиво нормативно-

правовим комплексам перехідного періоду: в ній збільшується кількість 

нормативно-правових приписів, зростає питома вага дублювань, колізій, 

посилюється нормативно-правова інфляція.  

Та й термін «система джерел права» не отримав належної 

формалізації у вітчизняній юридичній практиці, яка і донині 

послуговується терміном «законодавство» чи «система законодавства». 

Цілісне уявлення про систему джерел права відсутнє і в українській 

юридичній науці, хоча вже і проведена низка наукових досліджень цієї 

проблематики. 

Як у зарубіжній, так і вітчизняній юридичній літературі питання 

зовнішніх форм (джерел) права не обділені увагою, зокрема вони 

досліджувалися у працях Алєксєєва С. С., Бошно С. В., Буткевича В. Г., 

Васильєва А. М., Вопленка М. М., Гураленко Н. А., Гурової Т. В., 

Данцевої Т. М., Джоусє-Іваніної М., Жукової-Василевської Д. В., 

Зівса С. Л., Іванюка О. О., Кельмана М. С., Керімова Д. А., 

Коркунова М. М., Міцкєвіча О. В., Муромцева Г. І., Нєрсєсянца В. С., 

Оніщенко Н. М., Погрібного І. М., Полєніної С. В., Рабіновича П. М., 
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Ромашова Р. А., Сирих В. М., Тіхомірова Ю. О., Топорніна Б. М., 

Храмова Д. В., Шебанова О. Ф., Шершеневича Г. Ф. та ін. 

Водночас, лише незначна кількість робіт присвячена проблемам 

формування та функціонування системи джерел права, зокрема це роботи 

вітчизняних та зарубіжних вчених Балданова Б. Б., Бержеля Ж.-Л., 

Гаджинової Ф. М., Гарашко А. Ю., Кармазіної К. Ю., Луць Л. А., 

Марченка М. М., Пархоменко Н. М., Толстика В. О., Тополевського Р. Б.  

Однак і донині потребують уточнення деякі питання юридичної 

природи системи джерел права, розмежування поняття системи джерел 

права із суміжними поняттями. Малодослідженими залишаються і питання 

структури системи джерел права України, механізму взаємодії її 

нормативно-правових приписів, реформування, трансформації та 

тенденцій розвитку вітчизняної системи джерел права в сучасних умовах. 

Усе це і визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертація виконана у межах планових тем кафедри теорії та філософії 

права Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Загальнотеоретичні та філософські аспекти правотворення в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0109U004354), «Актуальні питання 

правотворення та правозастосування в Україні» (державний реєстраційний 

номер 0112U003525), «Техніка та технологія юридичної практики» 

(державний реєстраційний номер 0115U003954). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

є виявлення закономірностей функціонування та розвитку сучасної 

системи джерел права України. 

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких основних 

завдань: 

- узагальнити наукові позиції щодо юридичної природи системи 

джерел права, зокрема сучасної системи джерел права України; 
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- розмежувати поняття «система джерел права» із суміжними 

поняттями; 

- встановити ознаки структури сучасної системи джерел права 

України; 

- сформулювати визначення поняття структури сучасної системи 

джерел права України; 

- охарактеризувати галузеву, функційну та джерельну її структурні 

частини; 

- висвітлити питання функціонування сучасної вітчизняної системи 

джерел права; 

- удосконалити положення про правове реформування та 

реформування сучасної системи джерел права України; 

- встановити основні ознаки правової трансформації; 

- з’ясувати співвідношення понять «правова трансформація», 

«правовий розвиток», «правове реформування», «правова модифікація»; 

- виявити основні форми правової трансформації; 

- визначити форму трансформації сучасної системи джерел права 

України; 

- встановити ознаки трансформації сучасної вітчизняної системи 

джерел права; 

- удосконалити положення про механізм взаємодії нормативно-

правових приписів у системі джерел права України; 

- виявити тенденції розвитку сучасної вітчизняної системи джерел 

права. 

Об’єктом дослідження є сучасна система джерел права України. 

Предметом дослідження є закономірності функціонування та 

розвитку сучасної системи джерел права України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є діалектичний підхід, логічні прийоми, загальнонаукові та 

спеціально-юридичні методи та засоби пізнання.  
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Діалектичний підхід дав змогу розглядати систему джерел права як 

явище, що функціонує та розвивається. 

За допомогою формально-логічних прийомів були сформульовані 

визначення низки понять. 

Використання системного аналізу дозволило розглянути систему 

джерел права України як цілісний, складний об’єкт та виявити його 

внутрішню будову і взаємодію структурних частин. Використання 

соціологічних методів дало змогу проаналізувати джерела права. 

Серед спеціально-юридичних методів застосовувався герменевтико-

правовий, порівняльно-правовий метод та метод загальної теорії права.  

За допомогою герменевтико-правового методу з’ясовано зміст норм 

права, які об’єктивовані у джерелах права. 

Завдяки порівняльно-правовому методу визначено подібне та 

відмінне у деяких джерелах континентального права. 

За допомогою методу загальної теорії права встановлено основні 

загальні закономірності системи джерел права, природу сучасної системи 

джерел права України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні 

закономірностей функціонування та розвитку сучасної системи джерел 

права України. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизована у 

таких положеннях: 

уперше: 

- виявлено основні ознаки структури сучасної системи джерел 

права України, на основі яких сформульовано визначення її поняття як 

внутрішньої її будови, яка відображає взаємоузгодженість та взаємодію 

нормативно-правових приписів у межах нормативно-правових інститутів, 

галузей, інших системних утворень, їх угрупування, що забезпечує 

цілісність системи в цілому з метою належного правового регулювання; 
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- виявлено основні ознаки правової трансформації: 1) вона є 

процесом, який у відповідні періоди може супроводжуватися змінами, 

перетворенням, формуванням нових властивостей правових явищ; 2) ці 

зміни, перетворення відбуваються у природі, структурі, формі об’єктивації 

правових явищ; 3) вони зумовлені соціальними (зовнішніми та 

внутрішніми) факторами; 4) у ході цього процесу відбувається руйнація 

старих правових явищ (природи, внутрішньої організації, форм 

об’єктивації); 5) відбувається перехід до більш високого рівня 

впорядкованості та організованості; 6) з’являється якісно нове правове 

явище; 7) цей процес є безперервним, а тому в ході його здійснення 

можуть з’являтися змішані форми. На основі яких сформульовано 

визначення її поняття; 

- виявлено основні ознаки трансформації сучасної системи 

джерел права України, на підставі яких було сформульоване визначення її 

поняття як процесу змін, перетворень основних показників, спрямованих 

на формування компактного, збалансованого, якісного нормативно-

правового комплексу з метою забезпечення ефективного правового 

регулювання, правового розвитку; 

- встановлено основні форми правової трансформації: часткову, 

неповну, повну та виявлено, що для сучасної системи джерел права 

України притаманний перехід від реформування до часткової 

трансформації; 

удосконалено: 

- положення про співвідношення понять «система джерел 

права», «система права», «система нормативно-правових актів», «система 

законодавства»; 

- положення про співвідношення понять «правова 

трансформація», «правовий розвиток», «правове реформування», «правова 

модифікація»; 
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- положення про природу правового реформування, зокрема 

правового реформування сучасної системи джерел права України; 

- положення про механізм взаємодії нормативно-правових 

приписів у сучасній вітчизняній системі джерел права; 

набули подальшого розвитку: 

- положення про юридичну природу системи джерел права, 

зокрема сучасної системи джерел права України; 

- положення про структурні частини системи джерел права 

України: галузеву, функційну, джерельну; 

- положення про тенденції розвитку сучасної вітчизняної 

системи джерел права. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, 

висновки та пропозиції дисертаційного дослідження можна використати: 

- у науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку 

вітчизняної теорії джерел права; 

- у юридичній практиці – у національній правотворчості в 

частині удосконалення системи джерел права України; 

- у навчальному процесі – для підготовки підручників, 

посібників, навчально-методичних матеріалів, у ході викладання таких 

дисциплін як «Загальна теорія права», «Теорія правотворчості», 

«Нормотворча техніка». 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та 

обговорена на кафедрі теорії та філософії права Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Основні положення та висновки 

дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях: ХVIІІ 

регіональній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 26-27 січня 

2012 р.); ХХ звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 6-7 лютого 

2014 р.); ХХІ звітній науково-практичній конференції «Проблеми 
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державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12-13 лютого 

2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми 

порівняльного правознавства» (м. Ужгород, 6-8 травня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові системи 

світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображені в 11 публікаціях (6 статтях, опублікованих у фахових 

наукових виданнях, 1 з них у зарубіжному, та 5 тезах – у збірниках 

доповідей науково-практичних конференцій). 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел, який налічує 305 найменувань. Обсяг тексту 

дисертації становить 180 сторінок. 
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РОЗДІЛ І.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Стан наукового дослідження проблеми в українській та 

зарубіжній літературі 

 

Зміни, що притаманні нинішньому етапу розвитку системи джерел 

права України, спрямовані на створення більш досконалого нормативно-

правового комплексу регламентації суспільних відносин. Втім, її 

функціонування та розвиток супроводжується не лише позитивними 

показниками, а й певними проблемами, деформаціями, що спричиняють 

перешкоди для створення ефективної системи регламентації суспільних 

відносин. Все це зумовлює потребу в глибокому науковому аналізі 

сучасної системи джерел права України. 

На жаль, у вітчизняній та у зарубіжній юриспруденції, питанням 

системи джерел права і донині не приділяється достатня увага, хоча певна 

кількість спеціальних наукових досліджень присвячена саме цій 

проблематиці. 

В той же час, у юридичній літературі, достатня увага приділяється 

питанням природи джерел права, їх співвідношенню із зовнішньою 

формою права, видовій класифікації, проблемам функціонування тощо. 

Вони досліджувалися у працях Алєксєєва С.  С. [1, 2, 3], Бошно С. В. [4], 

Буткевича В. Г. [5], Васильєва А. М. [6], Вопленко М. М. [7], 

Гураленко Н. А. [8], Гурової Т. В. [9], Данцевої Т. М. [10], Джоусє-

Іваніної М. [11], Жукової-Василевської Д. В. [12], Зайчука О. В. [13], 

Зівса С. Л. [14], Іванюка О. О. [15], Кельмана М. С. [16], Керімова Д. А. 

[17], Коркунова М. М. [18], Корчевної Л. О. [19], Марчука В. М. [20], 



12 
 

Міцкєвича А. В. [21], Мочульської М. Є. [22], Муромцева Г. І. [23], 

Нєрсєсянца В. С. [24], Оніщенко Н. М. [25], Пархоменко Н. М. [26]; 

Петришина О. В. [27], Погрібного І. М. [28], Полєніної С. В. [29], 

Рабіновича П. М.
 
 [30], Ромашова Р. О. [31], Сирих В. М. [32], Скакун О. Ф. 

[33], Тіхомірова Ю. А. [34], Топорніна Б. Н. [35], Храмова Д. В. [36], 

Цвіка М. В. [37], Шебанова О. Ф. [38], Шершеневича Г. Ф. [39] та ін. 

Питанням юридичної природи, системних зв’язків, функціонування 

національних систем регламентації присвячені роботи вчених: 

Балданова Б. Б. [40], Бержеля Ж.-Л. [41], Гаджинової Ф. М. [42, 43], 

Гарашко А. Ю. [44], Кармазіної К. Ю. [45], Луць Л. А. [46, 47], 

Марченка М. М. [48], Пархоменко Н. М. [49, 50], Толстика В. А. [51], 

Тополевського Р. Б. [52]. 

У вітчизняній літературі було проведене спеціальне дослідження, яке 

присвячене зв’язкам джерел права у межах системи. Результати цієї роботи 

зафіксовані у дисертації Тополевського Р. Б. «Системні зв'язки юридичних 

джерел права» [52]. У ній, зокрема, аналізується сутність, поняття системи 

джерел права, структурні зв’язки між джерелами права в системі. Окрім 

цього, характеризуються також галузеві, національні, регіональні, 

міжнародні системи джерел права. 

Тополевським Р. Б. проведено класифікацію національних систем 

джерел права за різними критеріями. Так, відповідно до сімей (типів) 

правової системи, автор виділяє англосаксонську, романо-германську, 

традиційну, релігійну, заідеологізовану (за Рене Давидом); – за державним 

устроєм: унітарну, що складається із: загальнодержавної системи джерел 

права, системи джерел права адміністративно-територіальних одиниць і 

системи джерел права автономних утворень (у разі їх наявності), 

федеративну, що об’єднує: систему джерел права федерації і систему 

джерел права суб’єктів федерації; – за державним режимом: демократичну 

(відкриту), недемократичну (закриту); – за способом розвитку: традиційну, 

модерну [52, с. 11].  
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Автор вказує, що підсистеми системи джерел права пов’язані між 

собою функціональними зв’язками, тобто тими взаємозалежностями та 

взаємодіями, які впливають на відтворення та збереження системи джерел 

права як якісно стійкого утворення [52, с. 13]. При цьому, зв’язки 

субординації характеризують складну ієрархічну побудову права, а зв’язки 

координації виражають іншу сторону єдності системи джерел права як 

цілісної системи [52, с. 13]. 

Тополевський Р. Б. описує особливості функціонування генетичних 

зв’язків системи джерел права, під якими розуміються зв’язки, що виражають 

розвиток системи джерел права, формування її підрозділів, а також виділяє 

стадії ґенези цієї системи (стадію зародження (ембріонального розвитку), 

стадію становлення, стадію стабілізації, стадію дестабілізації (занепаду), 

стадію переживання) [52, с. 14]. Вчений встановлює природу системи джерел 

права та формулює визначення її поняття. 

Значимим для вітчизняної теорії права стало й дисертаційне 

дослідження Пархоменко Н. М. «Джерела права: теоретико-методологічні 

засади» [50]. У монографії автора «Джерела права: проблеми теорії та 

методології» аналізуються теоретико-методологічні основи дослідження 

джерел права на засадах плюралістичного підходу, заснованого на 

визнанні багатоманітності сучасних теорій права, з’ясовується їх сутність 

та види. Окремий підрозділ цієї наукової праці присвячений аналізу 

системи джерел права та принципам її побудови. Зокрема, у роботі було 

охарактеризовано юридичну природу та сформульовано визначення 

поняття «система джерел права» [49].  

Автор зазначає, що на сучасному етапі система джерел права 

повинна відповідати принципам системи, що дозволило б досліджувати 

джерела права в контексті їх внутрішньої організації та взаємодії, а також 

взаємодії із зовнішнім середовищем, тобто здатності виступати 

самостійним елементом системи більш високого порядку [49, с. 191]. 

Серед іншого, Пархоменко Н. М. виокремлює ознаки та властивості 
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системи джерел права. Так, до ознак системи джерел права вона, зокрема, 

відносить: публічність, формальність, ієрархічність, безпосередній зв’язок 

із державою, простором і часом, внутрішню узгодженість, об’єктивний та 

активний характер, динамічність [50, с. 8]. В той же час, властивостями 

системи джерел права автор вважає стабільність, відкритість, єдність і 

розвиток [50, с. 8-9]. 

Пархоменко Н. М виділяє також і підсистеми джерел права: 

нормативно-правових актів, нормативно-правових договорів, правових 

прецедентів, правових звичаїв та правових принципів [49, с. 207]. Вона 

вказує й на те, що зв’язки, які виникають у процесі функціонування 

системи джерел права, можна поділити на функціональні, субординаційні 

та генетичні [49, с. 198]. 

У монографії також характеризуються перспективи розвитку джерел 

права: з’ясовуються основні напрямки інтеграції системи джерел права 

різних правових сімей та сучасний стан, тенденції розвитку та 

удосконалення системи джерел права України [49, с. 283-332]. 

Правова природа, поняття й елементний склад системи джерел права 

аналізувалися у вітчизняних працях Гураленко Н. А. [53, с. 11-16] та 

Дунас О. І. [54, с. 19-24]. 

Дослідженням системи джерел права займалася і Луць Л. А. У своїх 

наукових працях, серед іншого, вона досліджувала поняття та юридичну 

природу системи джерел права [46, с. 186, 196-197], проблеми і тенденції її 

розвитку [47, с. 45-52], механізм взаємодії джерел права [55, с. 107-112]. 

Дослідженням системи джерел права, зокрема механізмам взаємодії 

джерел континентального та загального права, присвячені також і праці 

Кармазіної К. Ю. [45, 56]. 

Вона зазначала, що доцільним є формалізація у конституціях чи 

конституційних законах положень механізму взаємодії джерел права, 

зокрема: про систему джерел права, принципи співвідношення і взаємодії 

джерел міжнародного та національного права й розмежування сфер 



15 
 

міжнародного та національного регулювання; про галузеву та інституційну 

типологізацію, типологізацію норм загального права та права 

справедливості; про координаційні та субординаційні зв’язки, форми 

узгодження нормативно-правових приписів (особливо у контексті 

нормативно-правової уніфікації); про колізійний механізм, основні 

потенційні колізії та способи їх подолання, способи встановлення та 

підтримання зв’язків у системі джерел права [56, с. 12]. 

У зарубіжній літературі питання системи джерел права також 

аналізуються у низці праць. 

Так, Балданов Б. Б. у дисертаційному дослідженні «Система 

источников современного российского права (теоретико-правовой 

аспект)», говорячи про юридичну природу системи джерел права, звертає 

увагу на її системні властивості, які, на його думку, забезпечують 

функціональну завершеність та визначають роль та місце її у правовій 

системі [40, с. 7]. Також автор аналізує субординаційні та координаційні 

зв’язки між окремими видами джерел права та обґрунтовує необхідність їх 

врахування у системі джерел права [40, с. 3]. 

Балданов Б. Б. також звертає увагу на те, що збільшення загальної 

кількості джерел права, у формально-юридичному значенні, а також їх 

видів, актуалізує проблему їх систематизації та ієрархієзації [40, с. 3]. 

У своїй дисертаційній роботі Гаджинова Ф. М. обґрунтовує 

положення про цілісність системи джерел права на основі загальних та 

особливих функціональних властивостей юридичних джерел права. Автор 

розглядає властивості, що притаманні системним утворенням, та робить 

висновок про необхідність їх врахування при визначенні кола джерел 

права, при прогнозуванні розвитку системи джерел права [42, с. 7].  

Гаджинова Ф. М. також вказує, що система джерел права відповідає 

усім необхідним принципам, що дозволяють застосовувати системний 

метод для організації дослідження джерел права як з позиції їх 

внутрішньої організації та взаємодії, так із позиції їх взаємодії із зовнішнім 
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середовищем, тобто здатності бути в якості самостійного елементу 

системи більш високого порядку [42, с. 15].  

Окрім цього, Гаджинова Ф. М. аналізує системні зв’язки джерел 

права. Автор зазначає, що зміст та сутність джерела права проявляється 

через систему динамічних зв’язків. Характер системи джерел права 

зумовлюється не їх сукупністю, а взаємопов’язаністю окремих видів 

джерел права. Властивості кожного з джерел права впливають на 

цілісність властивостей системи, яка не може бути зведена до простого 

сумування властивостей джерел права, а відображає якісні ознаки цілого 

[42, с. 15]. 

Також автор обґрунтовує необхідність врахування не лише 

«вертикальних», субординаційних зв’язків між окремими видами джерел 

права, але і їх координаційних, «горизонтальних» зв’язків. Без врахування 

таких зв’язків, на думку автора, важко оцінити місце та роль кожного виду 

джерела в їх системі та оцінити їх ефективність, необхідність для 

правового регулювання [42, с. 7]. 

Гаджинова Ф. М. стверджує, що склад, тенденції розвитку та 

властивості окремих видів джерел права безпосередньо пов’язані з їх 

системними властивостями, що визначають їх особливі функції [42, с. 7]. 

Дослідженням цієї проблематики займався й Толстик В. О. Зокрема, 

у своїй дисертаційній роботі він зазначає, що система джерел права будь-

якої сучасної держави є багаторівневою, тобто ієрархічною. Для таких 

систем ієрархічність є властивістю (атрибутом), без якого вона не може ані 

існувати, ані мислитися. При тому ієрархія є не специфічною властивістю, 

а загальною, не випадковою, а необхідною, не зовнішньою, а внутрішньою 

[51, c. 13]. Крім того, ієрархія, будучи властивістю систем джерел права, 

свій юридичний прояв знаходить у системі багатоманітних взаємних 

зв’язків, що існують між джерелами, розташованими на різних рівнях [51, 

c. 14]. 
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Храмов Д. В. виокремлюючи традиційні та нетрадиційні джерела 

права, вважає, що система джерел права не знаходиться у застиглому стані, 

а навпаки – діалектично розвивається та ускладнюється, що приводить до 

появи та розвитку нетрадиційних джерел, таких як судового прецеденту, 

звичаїв ділового обороту, ділових узвичаєнь, правової доктрини, основних 

засад (принципів) права та ін. [36, с. 36]. 

Деякі вчені, які займалися дослідженням зовнішніх форм (джерел) 

права частково зверталися й до аналізу системи джерел права. 

Так, Вопленко М. М. звертає увагу на те, що систематизації повинні 

піддаватись усі форми вираження та закріплення юридичних норм, тобто 

всі джерела права. Однак, у юридичній літературі систематизацію 

розглядають лише щодо системи нормативно-правових актів [7, с. 96]. 

Гурова Т. В. стверджує, що найбільш плідним для вивчення джерел 

права є системний підхід, який дозволяє змоделювати ідеальну 

багаторівневу систему джерел права, виокремити елементи такої системи, 

проаналізувати кожний з них окремо, виявити об’єктивно існуючі зв’язки 

між елементами передбачуваної системи [9, с. 10].  

Гураленко Н. А. вважає, що система джерел права – складний світ, 

багатогранна реальність зі своїми несучими конструкціями, побудовою і 

логікою, які відрізняються від інших сфер буття. Це складне, 

багаторівневе, ієрархічне і динамічне утворення, що характеризується 

багатоманітністю і видовим розмаїттям її елементів. Але така 

багатоманітність не є довільною. Система юридичних джерел права – це 

система, в якій всі її елементи займають чітко визначене місце й об’єднані 

спільною метою. Як зазначає автор, система джерел права – це система 

органічна, суть якої полягає в тому, що всі її елементи знаходяться між 

собою у зв’язках і відносинах, й дослідивши характер і сутність цих 

зв’язків, можна побачити ті ознаки, якими система наділена як цілісність 

[53, с. 11]. 
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Як зазначає Бошно С. В., система форм права багатогранна, елементи 

цієї системи залежать від вибраного критерію класифікації [4, c. 93]. При 

цьому, між видами форм права існує взаємодія, вони переходять один в 

одного, що надає стійкості та єдності системі форм права. Приписи можуть 

змінювати місце в системі форм права у тому випадку, коли немає 

сутнісної суперечності між змістом форм різних видів [4, c. 94]. 

Жукова-Василевська Д. В. джерела права вважає складною системою 

норм, що регулюють суспільні відносини, які не вичерпуються формами 

прояву назовні нормативної державної волі [57, с. 11]. 

На думку Топорніна Б. М., формування та розвиток системи реально 

діючих джерел права являє собою процес, що має правову природу. При 

цьому, формування та розвиток формальних основ побудови системи 

джерел права як нормативних положень, за допомогою яких держава 

закріплює зміст та ієрархію визнаних нею джерел, - процес за своєю 

природою політичний [35, с.12]. 

Сирих В. М. розглядає систему джерел права з позицій 

матеріалістичної теорії права. Як зазначає вчений, матеріалістична теорія 

права не зводить право лише до норм, що приймаються органами держави, 

і, відповідно, інтерпретує систему джерел права значно ширше від 

сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які приймаються 

органами держави, і з її санкції недержавними органами та організаціями 

[58, с. 7]. Також, автор вважає, що прагнення позитивістів підмінити 

розвинену систему джерел права законами та іншими нормативно-

правовими актами, примусити суспільство виконувати застарілі закони до 

їх скасування компетентним органом держави, є невиправданим 

теоретично та шкідливим практично. Замість врахування конкуренції між 

джерелами права, зорієнтованої на швидке витіснення застарілих недіючих 

норм позитивного права, дана теорія визнає лише закони та добру волю 

законодавця, а тому теоретично виправдовує збереження у позитивному 
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праві недіючих норм та безвідповідальність законодавця за їх несвоєчасне 

скасування [58, с.23-24]. 

Хоча цей підхід і заслуговує на увагу, проте при дослідженні 

системи джерел права необхідно все ж керуватися лише позитивістським 

підходом, щоб уникнути різнобою ключових питань загальної теорії права.  

Варто зазначити, що у юридичній літературі трапляються випадки 

ототожнювання поняття «система джерел права» із суміжними поняттями, 

зокрема системою законодавства, системою нормативно-правових актів 

тощо.  

З цього приводу Муромцев Г. І. вказує, що дослідження проблем 

джерел права велось, як правило, у межах проблематики радянського 

права. При тому, хоч і визнавалась множинність джерел права, яка 

сформувалась у ході історичного розвитку, однак в умовах радянської 

правової системи, по суті, єдиним джерелом права визнавався 

нормативний акт. Тому поняття «система джерел права» переважно 

замінялось поняттям «система законодавства» [59, с. 24]. 

Проблема ролі джерел права в правовій системі витіснялася 

питаннями про співвідношення системи права і системи законодавства. 

Сама термінологія – «нормативний акт», «законодавство в широкому 

сенсі» – ніби стирала межі між законом і підзаконними актами [59, с. 24]. 

Ототожнюють поняття «система джерел права» із системою 

законодавства і сучасні вчені. Зокрема, зазначається, що система 

законодавства – це сукупність джерел права, які є формою виразу правових 

норм. Також вказується, що саме у законодавстві (джерелах права) правові 

норми та їх різна структурні утворення набувають реального виразу, 

зовнішнього вияву [60, с. 164].  

Крім того, ототожнюються у юридичній літературі й поняття 

«система законодавства» та «система нормативно-правових актів». Так, під 

системою законодавства розуміється уся система чинних, взаємодіючих 

нормативно-правових актів [27, с. 262]. 
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Саме тому у дисертаційній роботі розмежовуються ці поняття, 

з’ясовується їхня природа. Для досягнення цієї мети аналізувалися праці 

вчених, у яких висвітлювалися питання системи права, системи 

нормативно-правових актів, системи законодавства. Зокрема, це роботи 

таких теоретиків: Баранова В. М. [61], Бобровник С. В. [62], Богінич О. Л. 

[62], Лисенкової О. С. [63], Поленіної С. В. [61] та ін. 

У цьому дослідженні аналізуються і праці вчених, які досліджували 

питання галузевих джерел права. Серед таких вітчизняних науковців: 

Васильченко О. П. [64], Гвоздик П. О. [65], Дмитрик О. О. [66], 

Дроздов О. М. [67], Кобернюк С. В. [68], Константий О. В. [69], 

Корейба Ю. В. [70], Костюк В. Л. [71], Ласько І. М. [72], Назаренко О. А. 

[73], Петрученко К. І. [74], Узунова О. В. [75], Цоклан В. І. [76], 

Ярошенко О. М.[77] та ін. 

Так, у вітчизняній галузевій юридичній літературі все частіше 

використовують поняття «система джерел права України», 

характеризуючи при цьому не систему джерел права, а окремі їх види чи 

певну сукупність, зокрема часто не включаючи у цей перелік нормативно-

правові договори. 

Так, Погорілко В. Ф. і Федоренко В. Л. під системою джерел 

конституційного права України розуміють «сукупність взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених конституційних, законодавчих, підзаконних та 

локальних нормативно-правових актів, що є зовнішньою волею 

Українського народу і політики держави». Вони доповнюють це 

визначення тим, що система джерел конституційного права України 

утворюється різноманітними за своєю правовою природою джерелами 

конституційного права України, що перебувають між собою в генетичних, 

структурних і функціональних зв’язках [78, с. 15].  

Дроздов О. М. трактує систему джерел кримінально-процесуального 

права розуміє єдину, цілісну, доцільно й ієрархічно організовану, 

структурно упорядковану і цілеспрямовану, органічно-відмежовану 
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сукупність чинних правових актів, панівну роль серед яких відіграють 

закони та справляють унікальний регулятивний вплив гуманітарного 

спрямування на кримінально-процесуальні відносини [67, с. 28]. 

Дмитрик О. О. зазначає, що система джерел фінансового права – це 

органічна, цілісна, динамічна, ієрархічна, структурно упорядкована 

сукупність взаємозалежних та взаємодіючих чинних правових актів, 

покликаних урегульовувати відносини у сфері публічної фінансової 

діяльності [66, с. 11]. 

Гвоздик П. О. трактує систему джерел екологічного права як 

впорядковану цілісність, яка забезпечується різними зв’язками між 

елементами системи, що функціонує як окрема ланка (нормативно-

правовий акт), окремі системні утворення (підгалузь, інститут), єдина 

система нормативно-правових актів, що формують самостійну галузь 

законодавства [65, с.10]. 

Ласько І. М. зазначає, що система джерел права соціального 

забезпечення – це зумовлена системою права соціального забезпечення, 

інтересами держави та проблемами правового регулювання внутрішня 

організація актів нормативного характеру, яка виражається у їх єдності й 

погодженості [72, с. 3].  

Деякі вчені розуміють під поняттям «система джерел права» просту 

сукупність джерел права. Так, Константий О. В. систему джерел 

адміністративного права визначає як логічну послідовність нормативно-

правових актів та міжнародно-правових угод України, які об’єднані на 

основі предмета правового регулювання для вирішення цілей та завдань 

державного управління в цілому, та у сферах економіки, соціально-

культурного будівництва і адміністративно-політичної діяльності [69, с. 9]. 

Проте, зустрічаються у юридичній літературі й такі визначення 

поняття система джерел права тих чи інших галузей, які близькі до 

основних вимог системного підходу.  
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Так, Кобернюк С. В. зазначає, що система джерел права соціального 

забезпечення – об’єктивно існуючий зв’язок між нормативними, 

формально-визначеними та загальнообов’язковими документами, що в 

органічній єдності та цілісності регулюють відносини соціального 

забезпечення в Україні. На підставі аналізу теорії системності, зв’язків 

юридичних джерел права, структуру системи форм права соціального 

забезпечення запропоновано розглядати у двох площинах – у широкому та 

вузькому значенні, залежно від кількості та змісту чинників класифікації, 

які братимуться до уваги [68, с. 8]. 

Корейба Ю. В. поняття система джерел інформаційного права також 

розглядає у широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому – це 

множина всіх форм юридичного закріплення і організаційного 

забезпечення інформації щодо загальнообов’язкових правил поведінки 

(юридичних норм) у сукупності їх взаємозв’язків (генетичних, 

структурних, функціональних), через які об’єктивуються нормативні 

приписи галузі інформаційного права, реалізується державно інформаційна 

політика та забезпечується міжнародний правопорядок в інформаційній 

сфері з метою забезпечення державної інформаційної ідентичності. 

Водночас, у вузькому значенні система джерел інформаційного права – це 

логічна послідовність нормативно-правових актів та міжнародно-правових 

угод України в інформаційній сфері, які об’єднані на основі предмета 

правового регулювання (інформаційних правовідносин) для вирішення 

цілей та завдань інформаційної політики шляхом забезпечення 

національних інформаційних інтересів [70, с. 5]. 

Окрім цього, у ході дисертаційного дослідження використовувались і 

праці компаративістів, зокрема: Луць Л. А. [79], Марченка М. М. [80], 

Пучинського В. К. [81], Сухарєва А. Я. [82] та ін. 

У ході дослідження, здійснюючи характеристику сучасної системи 

джерел права України виникла потреба у виявленні природи реформування 

та трансформації, зокрема і сучасної системи джерел права України, а 
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відтак і в аналізі праць з цієї проблематики. Питання реформування та 

трансформації висвітлювалися, насамперед, у сфері соціології, політології, 

економічної теорії, зокрема у працях: Заславської Т. І. [83], 

Любімцевої С. В. [84], Михальченко М. І. [85], Предборського В. А. [86], 

Подольської Є. А. [87] та ін. У юридичній літературі питання правової 

трансформації висвітлювалися у працях Ралька В. В. [88], Удовики Л. Г. 

[89] та ін.  

Зокрема, Ралько В. В. зазначає, що процес трансформації правових 

систем є тривалим та складним, і він не може піддаватися науковиму 

дослідженню спрощено, як, наприклад, фактор, який зумовлює 

стандартизацію національних правових систем [88, с. 43]. 

Удовика Л. Г. підкреслює, що глобалізаційні трансформації 

нормативної підсистеми зумовлені, по-перше, прагненням України до 

більш активної участі у різних міжнародних і міждержавних інститутах, 

органах, укладення низки багатосторонніх і двосторонніх угод; по-друге, 

задекларованим стратегічним процесом євроінтеграції, відповідно – 

активізацією процесів адаптації, гармонізації, уніфікації, апроксимації, 

імплементації; по-третє, необхідністю створення дієвого правового 

механізму захисту національних інтересів від глобальних викликів і загроз 

[89,с. 17].  

В той же час, питання правового реформування висвітлювалися у 

роботах Ленгер Я. І. [90], Орзіха М. П. [91], Ющика О. І. [92-93] та ін. 

Зокрема, Ленгер Я. І. зазначає, що правова реформа є зосередженням 

різних сфер людської діяльності, вона синтезує їх в нормах та інститутах, 

здійснюючи, у свою чергу, на них стабілізуючий вплив. Але її слід 

розглядати як самостійне явище, яке має свою специфіку, ознаки, цілі, 

задачі, форми реалізації. Саме тому, поняття правової реформи 

багатовимірне [90, с. 7]. 

Загальна концепція правової реформи, на думку Ющика О. І., 

повинна включати в себе п’ять частин. Перша з них – це характеристика 
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необхідності правової реформи (умов функціонування і обумовленої ними 

потреби перетворення державного апарату). Наступна частина полягає у 

формулюванні мети та загальної ідеї правової реформи (характеру 

реформи, її принципів, спрямованості і ступеня перетворень державних 

інститутів, тривалості реформи, послідовності її етапів, тощо). Третя – 

визначення переліку законодавчих актів верховної державної влади (в тому 

числі концепцій реформування окремих функцій держапарату і державних 

програм), що конкретизують зміст загальної концепції правової реформи 

та встановлюють новий режим законності, а також визначають технологію 

її реалізації. Четверта частина полягає у визначенні складу державних 

органів, покликаних здійснювати правову реформу, характеристика 

особливостей реалізації окремих функцій державного управління при 

проведенні реформи (планування, організації і стимулювання робіт, 

контролю за процесом здійснення реформи і аналізу її результатів, 

фінансового, кадрового, нормативного, матеріально-технічного 

забезпечення правової реформи). Остання – це загальне визначення змісту 

наукового, інформаційного, оргтехнічного забезпечення правової реформи 

[93, с. 13]. 

Аналіз позицій, висловлених у юридичній літературі з досліджуваної 

проблематики, свідчить про те, що і дотепер малодослідженими 

залишаються питання юридичної природи, структури сучасної системи 

джерел права, зокрема і системи джерел права України, проблем 

належного функціонування її структурних частин. Не достатньо 

висвітленими залишаються і питання природи реформування та 

трансформації сучасної системи джерел права України, основних способів 

забезпечення збалансованості нормативно-правових приписів, цілісності та 

стійкості вітчизняної системи джерел права, її дієвості, тенденцій 

розвитку. 
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1.2. Методологія дисертаційного дослідження 

 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є 

діалектичний підхід, логічні прийоми, загальнонаукові та спеціально-

юридичні методи і засоби пізнання. 

Вибір підходів, методів та засобів пізнання зумовлюється предметом 

цього дисертаційного дослідження – закономірностями функціонування та 

розвитку сучасної системи джерел права України. 

Тому, вихідними у цьому дослідженні є положення діалектичного 

підходу, згідно з якими сучасна система джерел права, зокрема України, 

розглядалася як явище, що функціонує та розвивається. 

Діалектична методологія базується на всезагальних філософських 

принципах: об’єктивності (визнанні дійсності в її реальних 

закономірностях та всезагальних формах); всебічності (відображення 

загального зв’язку всіх явищ дійсності); конкретності (відображення явищ 

через характеристику всіх сторін та зв’язків в їх реаліях); історизму 

(відображення процесу саморозвитку явищ як безперервний стан минулого, 

дійсного, майбутнього); боротьби суперечностей (відображення процесу 

поступального розвитку явищ). Хоча останній трактується і як закон 

діалектики. У літературі зазначається, що неправильне застосування цих 

принципів породжує суб’єктивізм у пізнанні та інше викривлення його 

результатів [94, с. 293-295]. 

Всезагальні зв’язки, як відомо, відображені через закони діалектики. 

Так, закон єдності та боротьби суперечностей відображає процес розвитку, 

адже саме суперечності є джерелом розвитку. А поступальний, циклічний 

процес розвитку реального світу відображається через закон заперечення 

заперечень, який має значення для визначення напряму розвитку [95, с. 26-

27]. До основних ідей, що узгоджуються із діалектичною методологією, 

зокрема відносять такі: будь-яке явище чи процес змінюються, переходять 

у свою протилежність і це необхідно врахувати при проектуванні 
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суспільних процесів (зокрема і при моделюванні законодавства); теорія 

права виходить із ієрархічності змісту та форми; право має відкритий та 

невизначений характер змін; намагання раціоналізувати рівність та 

справедливість веде до їх суб’єктивації, що знижує ідею рівності та 

справедливості тощо [96, с. 16-17]. 

Діалектична методологія дозволила виявити основні зміни, які 

відбуваються у сучасній системі джерел права України, форми її 

трансформації, встановити способи забезпечення збалансованості 

нормативно-правових приписів у межах системи чи її структурних 

частинах. Крім того, використання типологічного підходу дозволило за 

низкою ознак ідентифікувати джерела права України за континентальним 

типом, що є важливим для виявлення умов формування ефективної 

вітчизняної системи джерел права. 

Діалектичний підхід, який базується на вченні про взаємозв’язок, 

розвиток та змінюваність явищ, дозволив виявити закономірності системи 

джерел права як явища, що функціонує та змінюється. 

Використання формально-логічних прийомів пізнання дозволило 

сформулювати визначення понять: «структура системи джерел права 

України», «правове реформування», «реформування системи джерел права 

України», «правова трансформація», «трансформація системи джерел права 

України»,«механізм взаємодії нормативно-правових приписів» та ін. 

Визначення понять є важливим, бо дозволяє розкрити зміст 

досліджуваного предмета, явища, події, відобразити його природу. 

Варто зазначити, що у підручниках, у тому числі з логіки, відсутній 

єдиний підхід до визначення «поняття». 

Так, під поняттям розуміють форму (вид) думки або мисленнєвого 

утворення, що є результатом узагальнення предметів деякого класу і його 

мисленнєвого виділення за певною сукупністю загальних та відмінних для 

предметів цього класу ознак [97, с. 119]. 

Інші автори трактують поняття як форму мислення, що відображає 
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предмети та явища об’єктивного світу в їх суттєвих і специфічних ознаках, 

а також зв’язки і відношення між предметами та явищами [98, с. 53]. 

Конверський А. Є. пропонує під поняттям розуміти форму мислення, 

яка є результатом узагальнення і виділення предметів даного класу за 

загальними та спеціальними для них ознаками [99, с. 131]. 

Але без сумніву поняття – це знання про ознаки, зв’язки та 

відношення предмету. Так, вищеназвані поняття у дисертації 

сформульовано саме на підставі виявлених у процесі дослідження ознак та 

зв’язків. 

Заслуговує на увагу висловлена в літературі наукова позиція авторів 

про доцільність зведення системних понять до трьох груп, кожна з яких 

має бути специфічною для певного кола проблем, які виникають у 

системному дослідженні [100, с. 20-21].  

Першу групу утворюють поняття, які стосуються опису внутрішньої 

будови системних об’єктів. Сюди входять поняття «зв’язок», 

«відношення», «елемент», «середовище», «цілісність», «структура», 

«організація» та деякі інші [101, с. 183].  

Друга група системних понять пов’язана з описом функціонування 

системних об’єктів та включає у себе поняття «функція», «стійкість», 

«рівновага», «регулювання», «зворотній зв’язок», «управління», 

«самоорганізація» [101, с. 183].  

В той же час, третю групу складають поняття, які описують процеси 

розвитку системних об’єктів: «генезис», «еволюція», «становлення» тощо 

[101, с. 183].  

Всі ці групи понять склали теоретичне підґрунтя цієї дисертації. 

Серед загальнонаукових методів у дисертаційній роботі 

використовувався системний аналіз та соціологічні методи. 

Прийоми та засоби системного аналізу дозволили розглянути систему 

джерел права як цілісний, складний нормативно-правовий комплекс, 

виявити його структуру, взаємодію елементів та структурних частин. 
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Основним поняттям – засобом пізнання, була «система». І хоча 

існують багатоманітні підходи до розуміння її змісту, проте вона 

відображає, насамперед такі значення: взаємовпорядкована множина 

елементів, які взаємопов’язані і утворюють певну цілісність; порядок, що 

обумовлений планомірним, вірним розташуванням частин, зв’язків між 

ними тощо; форма, спосіб усторою чи організації будь-чого; суспільний 

устрій; сукупність одиниць, близьких за завданнями та організаційно 

об’єднаних в ціле [102, с. 51]. 

Важливе місце серед засобів пізнання займає і поняття структура. 

Під структурою у літературі розуміється стійка єдність елементів, їх 

відношень та цілісності системи [103, с. 145]. 

При цьому зазначається, що сучасна наука на перший план 

дослідження висуває принципи структурного пояснення. 

Серед основних прийомів системного аналізу використовувався, 

насамперед, структурний та функційний, а серед засобів пізнання такі як: 

система, структура, елемент, зв'язок, структурні частини. 

Власне структурний аналіз системи починається з виявлення певного 

складу системи, з детального дослідження частин, елементів, з відкриття їх 

неподільності в певному відношенні. Це відношення при подальшому 

аналізі розглянутої системи постає як структурне. Поняття елементу не 

збігається з поняттям системи. Структурний аналіз йде від поняття 

частини до поняття елементу [103, с. 92]. 

Необхідно зазначити, що під елементом слід розуміти мінімальну, 

неподільну одиницю, що у взаємодії з іншими утворює систему як ціле, 

водночас, під зв’язком – спосіб взаємодії, взаємозалежності елементів.  

Враховуючи вищенаведене можна зробити висновок про те, що 

первинним елементом у системі джерел права є нормативно-правовий 

припис. Нормативно-правові приписи утворюють нормативно-правові 

інститути, галузі та інші системні утворення. 

Структурний метод дозволив охарактеризувати внутрішню будову 
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системи, виявити розміщення структурних елементів та інших частин. 

Функційний метод дозволив виявити стійкість усталених зв’язків між 

ними, основні способи забезпечення збалансованості нормативно-правових 

приписів у межах системи джерел права України. 

Серед основних соціологічних методів у юридичній літературі 

виділяють методи спостереження, інтерпретації, порівняння, аналізу 

документів, експерименту, опитування [104, с. 21]. 

У дисертаційній роботі використовувався аналіз документів, оскільки 

важливі відомості про процеси, що відбуваються в суспільстві, в тому числі 

пов’язані з правовими відносинами, дослідник може почерпнути з 

документальних джерел: преси, радіо, телебачення, ділових документів 

[104, с. 22]. Так, зокрема, цей метод дозволив отримати достовірні дані про 

зміст нормативно-правових приписів у системі джерел права України, які 

виявлені із текстів чинних нормативно-правових документів, 

законопроектів, відповідних методологічних рекомендацій. Крім того, 

аналіз джерел права деяких інших правових систем континентального 

права теж здійснювався за правилами такого соціологічного методу 

пізнання як аналіз документів. 

Серед спеціально-юридичних методів застосовувався герменевтико-

правовий, порівняльно-правовий та метод загальної теорії права. 

Як відомо, юридична герменевтика є системою знань про принципи 

та способи інтерпретації права з метою встановлення змісту норми права. І 

як зазначає Сирих В. М., герменевтика як метод тлумачення письмових 

джерел може застосовуватися у соціальних чи історичних дослідженях, або 

ж на стадії тлумачення норм права [105, с. 435]. 

Герменевтико-правові прийоми застосовуються при дослідженні 

текстів вітчизняних джерел права. Так, завдяки тлумаченню чинних джерел 

права були виявлені основні зміни, які характерні для нормативно-

правових приписів сучасної системи джерел права України. Крім того, це 

дозволило з’ясувати зміст та значення норм права, на підставі яких 



30 
 

формувалися нормативно-правові приписи системи джерел права, зв'язок 

між її структурними частинами. 

Зокрема, за допомогою філологічних засобів інтерпретації були 

з’ясовані лексичні значення слів, які вживалися у дисертації. Так, завдяки 

зверненню до тлумачних та лексичних словників були з’ясовані значення 

таких слів як: «система», «структура», «механізм». 

Порівняльно-правовий метод сприяв виявленню подібних та 

відмінних ознак у системах джерел права України та системах джерел 

континентального права інших держав, зокрема: Республіки Білорусь, 

Республіки Польща, Республіки Молдова, Чеської Республіки, Французької 

Республіки, Королівства Іспанія, Федеративної Республіки Німеччина. 

Так, зокрема, встановлено, що у всіх системах джерел 

континентального права є нормативно-актні та нормативно-договірні 

підсистеми. 

Подібним є і те, що у цих системах є конституції, кодекси, значна 

кількість законів. 

Водночас, порівняльно-правові прийоми та засоби дозволили 

встановити і певні відмінності зарубіжних і вітчизняних систем джерел 

права: наявність незначної кількості підзаконних актів; незначної кількості 

кодексів у європейських зарубіжних правових системах. 

Ці та інші результати пізнання отримані завдяки застосуванню 

прийомів, що складають цей метод, а саме: 1) збору та вивченню фактів; 2) 

аналізу; 3) абстрагуванню; 4) порівнянню; 5) оцінюванню; 6) узагальненню. 

А сам порівняльно-правовий метод як спосіб пізнання правових явищ, що 

передбачає систему прийомів, за допомогою яких виявляються подібні та 

відмінні ознаки, застосовується для розв’язання пізнавальних завдань 

обумовлених його предметом [79, с. 25]. 

Все це необхідно не лише для виявлення природи системи джерел 

права, абстрагування від несуттєвих для неї характеристик, але й для 

встановлення необхідних способів подолання деформацій, які виникають в 
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процесі трансформації сучасної системи джерел права України. 

Провідним для цього дослідження є метод загальної теорії права під 

яким розуміється спосіб пізнання державно-правових явищ, що складається 

із сукупності прийомів, за допомогою яких виявляються загальні 

закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку [46, с. 4]. 

Прийоми пізнання, які утворюють цей метод: індукція, дедукція, 

формалізація, узагальнення, сходження від конкретного до абстрактного і 

навпаки, дозволяють виявити загальні закономірності системи джерел 

права, а серед них – основні. 

Завдяки методу загальної теорії була виявлена природа системи 

джерел права, зокрема і сучасної системи джерел права України, правового 

реформування, правової трансформації, реформування та трансформації 

вітчизняної системи джерел права. 

Важливе місце у загальнотеоретичній методології, яка 

викостовувалася у дослідженні, займає поняттєвий апарат: нормативно-

правовий припис, нормативно-правовий інститут, нормативно-правова 

галузь; система джерел права; зовнішня форма (джерело) права; механізм 

взаємодії нормативно-правових приписів; система нормативно-правових 

актів; система нормативно-правових договорів та інше. В ході дослідження 

цей апарат був доповнений новими поняттями: структура сучасної системи 

джерел права України, правове реформування, правова трансформація, 

реформування сучасної системи джерел права України, трансформація 

сучасної системи джерел права України, механізм взаємодії нормативно-

правових приписів. 

Формування такого поняттєвого апарату було важливим не лише для 

цього дисертаційного дослідження, а й для загальної теорії права в цілому, 

а також для юридичної практики з метою створення якісних нормативно-

правових актів. 

Таким чином, проаналізована вище система загальнонаукових та 

спеціально-юридичних методів дозволила виявити загальнотеоретичні 
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закономірності функціонування та розвитку сучасної системи джерел права 

України. 

Такий методологічний інструментарій дозволив вирішити поставлені 

завдання та досягнути мети дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Система джерел права: загальнотеоретична характеристика 

 

Процеси глобалізації та інтеграції суттєво змінюють всі сфери 

суспільного життя, зокрема і правову. Найбільш суттєво ці зміни 

проявляються у системі регуляторів суспільних відносин – системі джерел 

права. На жаль, як у юридичній науці, так і в практиці, й дотепер 

послуговуються поняттям система законодавства, яку трактують як 

сукупність нормативно-правових актів певної держави. Проте, це поняття 

вже не відображає сучасних реалій, а тому важливим є з’ясування природи 

такого явища як система джерел права, виявлення його внутрішньої 

будови, проблем функціонування та розвитку. 

При цьому, необхідно зазначити, що у юридичній літературі і 

дотепер ведуться дискусії щодо поняття «джерело права», дискусійними 

залишаються і питання про співвідношення понять «форма права» та 

«джерело права».  

Так, Алексєєв С. С. під джерелом права розуміє державні чи визнані 

нею офіційні документальні способи виразу та закріплення норм права, 

надання їм юридичного, загальнообов’язкового значення [1, с. 76]. 

Алєксандров М. Г. називає джерелом права вид діяльності держави, що 

полягає у встановленні юридичних норм або у визнанні юридичними інших 

соціальних норм [106, с. 49, 51]. Кєчєкьян С. Ф. зазначав, що джерелом 

права є специфічна («особлива») форма виявлення волі та надання їй 

значення загальнообов’язкової норми [107, с. 4]. Малахов В. П. вказує, що 

джерело права – це зовнішня форма вираження (закріплення) норм права, 

яке створює держава, або санкціонує, або ж визнає апріорно обов’яковими 
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[108, с. 79]. Міцкевич А. В. також зазначає, що джерело права – це 

зовнішня форма об’єктивації, вираження права чи закріплення 

нормативної державної волі [109, с. 230]. В той же час, Зівс С. Л. джерелом 

права називає зовнішню форму об’єктивації правової норми, яка тільки після 

об’єктивацій у певній формі стає загальнообов’язковою, а її реалізація 

забезпечується відповідними засобами державного примусу [14, с. 9]. 

Подібне визначення пропонує також і Пархоменко Н. М. [110, с. 233]. 

Водночас, Зайцев О. В. визначає джерело права як зовнішню форму 

вираження внутрішнього змісту норм або правил поведінки, 

санкціонованих або встановлених державою для регулювання суспільних 

відносин [111, с. 16]. 

Вчені зауважують, що теорія права оперує поняттям джерело права 

вже декілька століть, розуміючи його як ті фактори, що зумовлюють 

правові норми, викликають їх до життя, так як і форми об’єктивації норм 

права. Але саме у юридичному розумінні джерело права є формою виразу, 

об’єктивації нормативної державної волі – зовнішніми формами права 

[112, с. 266-268]. 

Інші вчені для позначення досліджуваного явища використовують 

поняття «формальні джерела права», «форми права». Так, Сирих В. М. 

пропонує розуміти під формальними джерелами права способи вираження 

і доведення рішень правотворчих органів про прийняття відповідних норм 

права до зацікавлених осіб [32, с. 107]. Тарановський Ф. М. запропонував 

визначення формального джерела права як причин або сил, які надають 

тим чи іншим правилам значення правових норм (зовнішні фактори, з 

якими пов'язується позитивація права) [113, с. 171-172]. 

Як зазначає Венгеров О. Б., при з’ясуванні форми права необхідно 

розглядати право в цілому як стійкий, розвинений, сучасний соціальний 

інститут у його формальних, тобто об’єктивованих проявах, як певне 

формально визначене соціальне явище. При тому, автор зауважує, що в 

теорії права категорія «формальна визначеність» вживається у двох 
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значеннях і характеризує право двояко. По-перше, ця категорія 

використовується як чітка характеристика правил поведінки, що визначає 

для його адресатів межу, масштаб, міру свободи. По-друге, як формальне 

вираження, закріплення різноманітних правил поведінки в актах 

державних органів, рішеннях судів, міжнародних договорах та інших 

формах. І саме в другому значенні категорія «формальна визначеність», на 

думку вченого, приводить до формулювання поняття «форма права». 

Таким чином, автор під формою права розуміє об’єктивоване закріплення 

та прояв змісту права у певних актах державних органів, рішеннях судів, 

договорах, звичаях та інших джерелах [114, с. 393-396]. 

Говорячи про форму права, науковці Шебанов А. Ф. [38, с. 23-25] та 

Керімов Д. А. [115, с. 226], виділяли внутрішню та зовнішню форму 

правової норми. Зокрема, Керімов Д.А. зазначав, що зовнішня форма 

правової норми – «виражена за межами внутрішньо організованого її 

змісту». Саме зовнішню форму – форму виразу права – зазвичай і 

називають джерелом права. Керімов Д. А. при цьому зазначає, що це 

джерело права в так званому формальному значенні [115, с. 226]. 

Вопленко М. М. з цього приводу зазначає, що джерело права є 

метафорою, яка образно показує вихідний пункт, походження та 

концентрацію правової матерії [7, с. 4]. Тому використання терміну 

«джерело права» в контексті юридичного формалізованого прояву як 

документального носія правових норм дозволяє ототожнювати його з 

поняттям форми права [15, с. 4-5]. Адже, як відомо, право є 

формалізованим, оскільки втілюється у певних формах. Тому більшість 

вчених ототожнюють джерело права із формою права [114, с. 393-396; 7, с. 

4-5]. Та й поняття «форма» трактується як зовнішні межі предмета, що 

визначають його вигляд; зовнішній вираз явища, пов’язаний із сутністю, 

змістом; спосіб вияву дії; спосіб існування змісту; зовнішній вираз змісту 

[115, с. 693-694].  
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Рабінович П. М. трактує форму права як спосіб її внутрішньої 

організації, а також зовнішнього вираження змісту юридичної норми [30, с. 

126]. Він зазначає, що оскільки юридичні норми мають стати відомими тим 

учасникам суспільного життя, поведінку, діяльність яких вони призначені 

регулювати, то їх зміст має бути так чи інакше сконструйований та 

проявлений ззовні, об’єктивований, тобто виражений у певних знакових 

матеріальних «джерелах». Ці джерела – способи вираження юридичних 

норм – відображаються поняттям зовнішньої форми права [30, с. 125]. 

Відповідно розрізняють внутрішню форму юридичної норми – спосіб 

внутрішньої організації змісту норми (тобто її структуру) і зовнішню – 

такий спосіб об’єктивації, зовнішнього прояву, матеріально-знакової 

фіксації змісту норми, який засвідчує її державну загальнообов’язковість 

та гарантованість [30, с. 126].  

При цьому, необхідно зважати на спеціальну юридичну 

термінологію властиву саме для правознавства. А відтак і на те, що 

поняття «зовнішня форма (джерело) права» має категоріальний статус у 

юридичній науці і відображає певну систему наукових знань (насамперед, 

у межах теорії права) [6, с. 56]. 

Таким чином, саме за допомогою поняття «зовнішня форма 

(джерело) права» розкривається багатоманітність такого явища: з одного 

боку у ньому відбражаються сталі історичні традиції, адже науковці 

оперують поняттям«джерело права» вже декілька століть, а з іншого – 

використання терміну «зовнішня форма» дозволяє вказати на спосіб 

існування змісту (норми права об’єктивуються у правових документах). 

Окрім визначення поняття, важливим є і виявлення юридичної 

природи зовнішніх форм (джерел) права. У юридичній літературі 

зазначається, що, як правило, всі джерела права є формально-обов’язковим 

волевиявленням компетентних суб’єктів; містять нормативно-правові 

приписи, за допомогою яких об’єктивуються принципи чи норми права; 

мають загальнообов’язковий характер; письмову, зовнішню форму виразу, 
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визначені межі дії, юридичну силу та спрямовані на врегулювання, 

охорону та захист суспільних відносин [47, с. 47]. Варто зазначити, що 

класифікація зовнішніх форм (джерел) права здійснюється в юридичній 

літературі і на підставі зазначених ознак. 

Аналіз наведених позиції стосовно розуміння зовнішніх форм 

(джерел) права, дозволяє зробити висновок, що ці питання отримали 

належну наукову увагу і щодо них у юридичній науці склалося більш-

менш єдине бачення.  

Натомість, у зарубіжній та українській юридичній літературі й досі 

відсутні уподібнені підходи до розуміння поняття«система джерел права». 

Систематизація та аналіз позицій, висловлених у літературі, стосовно 

поняття та юридичної природи цього явищ свідчить про те, що ведуться 

наукові пошуки та формування теорії системи джерел права, яка ще не є 

сталою. 

Так, Джоусє-Іваніна М. систему джерел права розглядає як систему 

формально-юридичних джерел права [116, с. 8]. 

Сіпулін С. В. систему джерел права трактує як певний порядок у 

розташуванні способів вираження державної волі, юридичних правил 

поведінки [117, с. 24-25]. 

Кармаліта М. В. зазначає, що категорія «система джерел (форм) 

права» виражає сукупність певних структурних елементів, що 

розгортається у певному ряді понять: нормативно-правовий акт, 

нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент, 

правова доктрина, які мають спільні риси, та, водночас, відмінності [118]. 

На думку Куценка І. В.,система джерел права являє собою органічне 

ціле, всі елементи якого – це окремі види джерел, розташовані у 

визначеному порядку. Цей порядок залежить від юридичної сили, яку має 

певне джерело [119, c. 480]. 

Гураленко Н. А. зазначає, що система джерел права – це цілісне, 

динамічне, інтегративне, об’єктивне правове утворення, що визначається 
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взаємозв’язком таких елементів, як закон, договір, звичай, правова 

доктрина, принципи права, суддівська правотворчість [53, с. 16]. 

Водночас, Гарашко А. Ю. вказує, що джерела позитивного права 

являють собою єдину неорганічну, ідеальну, штучно створену систему, що 

володіє певними особливостями [120, с. 41]. 

Тополевський Р. Б. систему джерел права трактує як сукупність всіх 

форм юридичного закріплення і організаційного забезпечення інформації 

про загальнообов’язкові правила поведінки (юридичні норми) у сукупності 

їх взаємозв’язків (генетичних, структурних та функціональних), через які 

об’єктивуються нормативні приписи галузі права, нормативні складові 

національної або регіональної (наднаціональної) правової системи чи 

міжнародного правопорядку [52, c. 11]. 

Пархоменко Н. М. під системою джерел права розуміє органічну, 

комплексну, багаторівневу, динамічну й відкриту систему, складові 

елементи якої – підсистеми, об’єднані певними зв’язками, розташовані у 

певномувстановленому порядку, що забезпечує її функціональність та 

визначає її місце у правовій системі [50, с. 17]. 

На думку Кармазіної К. Ю., система джерел права – це комплекс 

взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-правових приписів, що 

об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах [121, с. 104]. Таке 

визначення поняття грунтується на визначенні Луць Л.А., яка розуміє цю 

систему як комплекс взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-

правових приписів, які об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах і 

утворюють нормативно-правову організацію необхідну для забезпечення 

правового регулювання у будь-якому суспільстві [46, с. 186]. 

Проте, для з’ясування, яке із названих визначень понять відповідає 

природі системи джерел права, необхідно проаналізувати характерні її 

ознаки.  
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Крім того, для з’ясування змісту такої категорії потрібно провести 

аналіз самого правового явища, з’ясувати зміст понять покладених в 

основу такого дослідження.  

В першу чергу, необхідно зазначити, що розкрити сутність системи 

джерел права неможливо без з’ясування змісту поняття «система». Такий 

аналіз є частиною системного підходу, який дозволяє всебічно 

проаналізувати цей нормативно-правовий комплекс. 

Вперше поняття «система» згадується у роботах античних філософів, 

які тлумачили його як упорядкованість і цілісність буття. У Новий час ідея 

системності знання одержала фундаментальний розвиток. За Кантом І., під 

системою слід визнавати ціле, що домінує над його частинами [122, с. 382], 

єдність багатоманітних знань, об’єднаних однією ідеєю [123, с. 34]. Цей же 

термін використовували також Шелінг Ф. В. та Гегель Г. В. Ф. [124, с. 6]. 

У сучасних словниках цей термін розглядається як порядок, 

систематичність [125, с. 379]. В той же час, тлумачні словники української 

мови дають таке розуміння терміну «система»: по-перше, це порядок, 

зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємними 

зв’язками частин чого-небудь; продуманий план; зведений, прийнятий 

порядок [126, с. 592]; певні принципи у розташуванні пов’язаних між 

собою частин чого-небудь [127, с. 1058]. По-друге, форма організації, 

будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, 

установ тощо); форма суспільного устрою, формація. По-третє, сукупність 

яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною 

ознакою, призначенням. По-четверте, будова, структура, що становить 

єдність закономірно розташованих і функціонуючих частин [126, с. 592], 

які перебувають у взаємозв’язку [127, с. 1058]. Тобто система – це певна 

сукупність елементів (речей, властивостей, ознак, понять, тобто будь-яких 

дискретних утворень матеріального та духовного характеру), які 

знаходяться у певному взаємозв’язку, який надає цій сукупності цілісного 

характеру [128, с. 5]. 
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Поленіна С. В. зазначає, що у філософській науці розрізняють 

системи органічного і сумативного виду. Ознаки останніх – це проста сума 

властивостей, що утворюють систему елементів. Натомість для визнання 

системного характеру органічних систем недостатнім є наявність у них 

будь-якої множинності елементі, що виконують певні функції. Необхідно 

щоб вони були цілісним утворенням, наділеним елементами і структурою, 

які здатні змінювати свою внутрішню організацію під впливом зовнішнього 

середовища. При цьому, на думку Поленіної С. В., право, як і 

законодавство, відноситься до типу органічних систем [129, с. 5].  

У своїй науковій праці Блауберг І. В., Садовський В. М. та Юдін Е. Г. 

визначили такі специфічні особливості органічних систем:  

1) наявність в системі не тільки структурних, а й генетичних зв'язків;  

2) іманентність для системи зв'язків субординації, обумовлених 

походженням одних елементів від інших, виникнення нових зв'язків тощо;  

3) наявність особливих керуючих механізмів, через які структура 

цілого впливає на характер функціонування і розвитку частин;  

4) основні властивості частин визначаються закономірностями, 

структурою цілого;  

5) більшою активністю володіє не окремий елемент, а ціле;  

6) органічне ціле утворюється не з тих частин, які функціонують в 

розвиненому цілому;  

7) необхідною умовою стійкості системи є постійне оновлення її 

елементів;  

8) всередині органічного цілого існують своєрідні блоки (підсистеми) 

[130, с. 38-39]. 

Проте, як відомо, під поняттям «органічний» необхідно розуміти 

такий, що властивий організмові, пов'язаний з ним; що стосується 

тваринного або рослинного світу; те, що стоється внутрішньої будови 

органів людини [131, с. 502]. Зважаючи на зазначене, можна дійти до 

висновку, що система джерел права не відноситься до типу органічних 
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систем. 

Зокрема, Гарашко А. Ю., виділяючи три види систем: органічні, 

неорганічні та неорганізовані, зазначає, що система джерел позитивного 

права належить до неорганічного виду [120]. Крім того, у тлумачних 

словниках поняття «неорганічний» трактується як такий, що не включає в 

себе живих організмів, неживої природи, або ж як неорганічний 

світ,неорганічна природа; вивчаючий склад, властивості та перетворення 

речовин неживої природи, неорганічна хімія [132]. Тому цілком 

обґрунтовано систему джерел права відносити до неорганічного виду 

систем. 

Поняття «система» аналізується також і у юридичній літературі. 

Так, Шейндлин Б. В. вказує, що важливою якістю права є 

системність, тобто такий зв’язок правових норм, при якому одні норми 

визначають умови здійснення інших правових норм [133, с. 9]. 

Сорокін В. Д. зазначає, що система починається тоді, коли вона 

поєднує елементи, які взаємодіють між собою таким чином, що надають їй 

необхідну властивість цілісності, в іншому ж разі об’єкт виступає як 

неорганізована сукупність [134, с. 254].  

Комаров С. А. під системою розуміє складноорганізоване ціле, що 

включає елементи, поєднані різними зв’язками і взаємовідносинами [135, с. 

232]. 

Мельник Р. С. трактує систему як цілісний комплекс відмежованих, 

взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним елементів, який утворює 

особливу єдність із середовищем та є, одночасно, елементом системи 

більш високого порядку [136, с. 5]. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок про те, 

що поняття «система» характеризується такими властивостями: вона є 

сукупністю елементів, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, 

призначенням; зведений порядок, який зумовлений правильним, 

планомірним розташуванням пов’язаних між собою частин чого-небудь; 
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певні принципи у їх розташуванні; єдність закономірно розташованих і 

функціонуючих частин які перебувають у взаємозв’язку; цілісний характер 

такої сукупності частин. 

Тому слушною є думка Марченко М.М., який зазначає, що родовими 

та видовими ознаками різноманітних систем є: наявність структурних 

елементів; системоутворюючі зв’язки між елементами; утворення цілісної 

системи в результаті взаємозв’язку та взаємодії утворюючих її елементів; 

наявність у структурних елементів певної автономії і відносної 

самостійності по відношенню одне до одного, а системи в цілому – по 

відношенню до оточуючих систем [48, с. 175]. 

Отож, для аналізу юридичної природи системи джерел права 

необхідно брати за основу саме системний підхід, оскільки він дозволить 

розкрити основні її характерні властивості. 

У зарубіжній та вітчизняній юридичній літературі висвітлені деякі 

позиції щодо юридичної природи такої системи. 

Так, Джоусє-Іваніна М. характеризує сукупність (систему) джерел 

права як цілісну, складну систему, яка має вертикальну (ієрархічну) та 

горизонтальну (галузеву) структури [11, с. 21].  

На думку Данцевої Т. М., Балданова Б. Б. та Дунас О. І., система 

джерел права наділена усіма системними якостями: організованістю, 

цілісністю, інерційністю, складністю [10, с. 20; 40, с. 7; 54, с. 14], а 

Гаджинова Ф. М. виділяє ще й таку її ознаку як синергетичність [42, с. 16].  

Гурова Т. В. зазначає, що система джерел права є комплексною, 

багаторівневою, динамічною і відкритою [137, с. 49].  

Натомість Кармаліта М. В. звертає увагу й на те, що система джерел 

права, як і будь-яка провідна система, наділена такими ознаками як 

стабільність, відкритість, єдність і розвиток [118]. 

На думку Зівса С. Л. одна з головних ознак, притаманних системі – 

ієрархічність [14, с. 34]. Ідею про те, що сувора ієрархічність системи 

джерел права – одна з важливих її властивостей, проголошував й Сабо І. 
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[138, с. 161]. Толстик В. О. також зазначав, що система джерел права будь-

якої сучасної держави є багаторівневою, тобто ієрархічною [51, с. 13]. 

Жукова-Василєвська Д. В. вказує на те, що базовими формальними 

принципами, на яких будуються сьогодні формальні основи побудови 

системи джерел російського права виступають принципи множинності 

джерел права, їх системності та ієрархічності, визнання пріоритету тих 

джерел права, які носять публічно-правовий характер, верховенства 

Конституції і її прямої дії, пріоритету норм міжнародних договорів по 

відношенню до норм, закріплених у інших джерелах права, пріоритету 

закону над підзаконними нормативно-правовими актами; неприпустимість 

наділення судових органів нормотворчими повноваженнями; регулювання 

сфери застосування правового звичаю імперативними методами [12, с. 100-

101]. 

Гарашко А. Ю. вказує, що основними властивостями системи джерел 

права є: наявність системоутворюючого елементу, структурність 

(упорядкованість системи, розміщення елементів у певній послідовності), 

організованість (взаємодія усіх локусів для досягнення спільних цілей 

функціонування системи), взаємодія із навколишнім середовищем 

(наявність «входів-виходів», тобто сукупність впливу зовнішнього 

середовища на систему і впливу системи на середовище), множинність 

(наявність більше двох елементів у системі), когерентність (характер 

взаємозв’язку елементів у системі), емерджентність (не зведеність 

властивостей системи до властивостей самої системи) [44, с. 12-13]. 

В той же час, Пархоменко Н.М. виокремлює такі ознаки системи 

джерел права: а) вона складається з багатьох різнорідних частин – 

підсистем джерел права: системи нормативно-правових актів, системи 

нормативно-правових договорів, системи правових прецедентів тощо, які 

взаємодіють завдяки системним зв’язкам; б) її здатність до змін унаслідок 

впливу, як з боку інших підсистем правової системи, так і з боку 

нормоутворених джерел права; різка зміна обставин може призвести до її 
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нестабільності, до фрагментації системи джерел права, коли частина 

джерел права не діє, або суперечить іншій частині, паралізуючи її; в) у 

процесі розвитку переходить з рівня на рівень – від звичаєвого неписаного 

права – до писаного права, від фрагментарних нормативних сукупностей 

через кодифікацію – до складної динамічної системи; г) у процесі 

функціонування, завдяки системним зв’язкам, виявляються нові принципи 

правоположення, приписи існування яких не передбачалося у процесі її 

формування, які прямо не закріплені в юридичних джерелах права; д) 

включає в себе національну; ієрархічну та горизонтальну (галузеву) 

структуру; е) характеризується внутрішньою узгодженістю (взаємозв’язок 

та несуперечність джерел права); є) має суб’єктивно-об’єктивний  характер 

(суб’єктивний – системність джерел права формується суб’єктами 

правотворчості, але при цьому існує об’єктивна потреба її існування); ж) 

спостерігається активний характер джерел права, що виявляється не лише 

стосовно до системи права або правової системи загалом, але й щодо 

безпосередньо пов’язаних із правом систем (судової, системи 

законодавчих і виконавчих органів державної влади тощо); з) наділена 

динамічністю, що виявляється у такому: пряма та безпосередня дія; 

удосконалення джерел права; оновлення; процеси диференціації та 

інтеграції джерел права [49, с. 183].  

Луць Л. А. називає такі основні ознаки системи джерел права: 1) 

система джерел права – це зовнішня форма системи права; 2) її первинним 

елементом є нормативно-правовий припис, через який формалізується та 

об’єктивується норма права; 3) нормативно-правові приписи 

взаємопов’язані та взаємоузгоджені; 4) вона є поліструктурним 

утворенням; 5) структурними частинами системи джерел права є: 

нормативно-правові інститути, нормативно-правові галузі та інші системні 

утворення; 6) вона є нормативно-правовою організацією, необхідною для 

забезпечення правового регулювання в будь-якому суспільстві; 7) 

нормативно-правові приписи об’єктивуються у відповідних зовнішніх 
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формах права; 8) має динамічний, значною мірою суб’єктивний характер 

(залежить від діяльності суб’єктів правотворчості) [46, с. 196]. 

Такий набір ознак дозволяє охарактеризувати систему джерел права 

як явище, що має внутрішню будову, є стійким та розвивається. А стійкість 

такої системи є необхідною для ефективного регулювання суспільних 

відносин. 

Характеризуючи природу системи джерел права слід, насамперед, 

виокремити її первинний елемент – нормативно-правовий припис. 

Наявність такого первинного елементу є важливим для системи 

джерел права як і для будь-якої іншої системи.  

Відомо, що елемент є «окремою», «найпростішою» частиною 

складного цілого, його вихідною клітинкою [100, с. 21], яка, вступивши у 

взаємодію з іншими її частинами, забезпечує появу нових властивостей, не 

характерних кожному з елементів, утворюючи ціле. І як слушно зазначав 

Шейндлін Б. В., – «право є не механічною сумою окремих норм, а як 

система, як співвідношення загального та окремого, цілого і частини 

набуває нової, відмінної від простої сукупності норм, якості. Жодна норма 

не може діяти ізольовано, поза поєднання з певною групою інших норм ...» 

[133, с. 7]. У межах одного системного рівня елемент розглядається як 

неподільна частина [139, с. 14]. 

Базовим для констатації не лише права, а й системи джерел права, на 

думку деяких вчених, є виділення системоутворюючого елементу, тобто 

складової частини чого-небудь, необхідного для виконання основних 

функцій без використання резерву; неподільної одиниці множини [140, с. 

348]. Такого компоненту системи, від якого, в основному, залежить 

функціонування усіх інших елементів і життєздатність системи в цілому, 

який забезпечить єдність усіх елементів системи, і, по суті, тотожний цілі 

існування системи [44, с. 12]. Він має бути наділений специфічними 

особливостями даної системи, а також відображати її специфіку та 

виконувати функції, характерні для системи [141, с. 93]. 
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У юридичній літературі первинними елементами вітчизняної 

системи джерел права називають норму права, нормативно-правовий акт, 

джерело права тощо.  

Так, елементами системи джерел права Джоусе-Іваніна М. вважає 

види джерел права, зокрема нормативно-правовий акт, нормативно-

правовий договір, правовий звичай, судову практику [11, с. 21]. 

Таку ж думку поділяють й деякі інші вчені. Зокрема, Куценко І. В. 

зазначає, що система джерел права має такі складові: правовий звичай, 

нормативно-правовий акт, правовий прецедент, нормативно-правовий 

договір, релігійно-правові норми, правова доктрина [119, c. 480]. 

Пархоменко Н. М. також вказує, що категорія «система джерел 

права» виражає сукупність певних структурних елементів, що 

розгортається в певному ряду понять: нормативно-правовий акт, 

нормативно-правовий договір, правовий прецедент тощо [142, с. 8]. 

Ієрархія системи джерел права, на думку Балданова Б. Б., побудована 

залежно від тих суб’єктів, які їх прийняли, та включає нормативно-

правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, юридичний 

прецедент [40, с. 6]. 

Складність як інтегральна системна властивість, на думку 

Гаджинової Ф. М., проявляється, перш за все, у різноманітності видів 

джерел права, які знаходяться у нелінійних взаємозв’язках. Джерела права, 

що об'єднані в систему, відрізняються один від одного не лише 

особливостями їх виникнення, але і внутрішньою організацією правового 

матеріалу, характером норм, що в них містяться тощо [42, с. 17]. 

Гурова Т. В. до основних елементів системи джерел права відносить: 

спосіб побуту людей, зумовлений двоєдиною біосоціальною природою 

людини як генетичне джерело права; державу як політичне джерело права 

(джерело його конкретно-історичного змісту і юридичної сили); формальні 

джерела права (інформаційно-документальний рівень) [9, с. 7]. 
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Проте обґрунтованим видається підхід вчених Луць Л. А. та 

Тополевського Р. Б., відповідно до якого первинним елементом системи 

джерел права є нормативно-правовий припис, а не окремі види джерел 

права. Такі елементи і формують її структуру.  

Безсумнівно, таким елементом системи джерел права може бути 

лише нормативно-правовий припис, а їх сукупність і складає внутрішню 

будову такої системи. Він є її мінімальною неподільною одиницею, 

характеризується однорідністю входження в утворювану ним разом з іншими 

структурними частинами (у нашому випадку структурними елементами – 

іншими нормативно-правовими приписами) системи [143, с. 84].  

Правові приписи – це сам текст статей, пунктів або інших граматичних 

та логічно завершених частин нормативних актів [144, с. 34]. Завдяки ним і 

здійснюється формалізація та об’єктивація норми права. 

Тому у цьому контексті не можна погодитися з авторами, які 

первинним елементом вважають норму права, оскільки вона є мінімальною 

пізнавальною конструкцією у складі системи права. Нормативно-правовий 

припис на відміну від норми права, яка складає логічну конструкцію, є 

логічно та граматично завершеним та об’єктивованим назовні судженням.  

Ці приписи угруповуються у різноманітні системні утворення: 

інститути, підгалузі, галузі тощо. Саме таке угрупування допомагає 

забезпечити ефективне правове регулювання однорідних суспільних 

відносин. 

Хоча у юридичній літературі здебільшого аналізувалися особливості 

інститутів та галузей права як компонентів системи права, проте все 

частіше увага вчених приділяється питанням нормативно-правових 

інститутів та галузей як складових системи джерел права, зокрема можна 

виділити такі напрацювання у Алєксєєва С. С., Євграфова П. Б., Зайця А. 

П., Левицької Н. О., Луць Л. А. та ін. 

Зокрема, Євграфов П. Б., ототожнюючи систему законодавства з 

сукупністю джерел права, зазначав, що інститути, підгалузі та галузі 
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законодавства – це система нормативно-правових приписів [145, с. 15]. 

Базуючись на цих положеннях у юридичній літературі 

сформульовано визначення поняття «нормативно-правовий інститут». Так, 

Левицька Н. О. розуміє під ним комплекс нормативно-правових приписів, 

що регулює за допомогою специфічних правових прийомів та засобів 

певний вид чи сторону однорідних суспільних відносин [146, с. 4]. 

Відомо, що нормативно-правова галузь формується із нормативно-

правових інститутів, а, отже, із нормативно-правових приписів, які є їх 

первинними елементами. Тому вірним є розуміння нормативно-правової 

галузі як підсистеми нормативно-правових приписів, що регулюють певну 

сферу однорідних суспільних відносин специфічним методом правового 

регулювання [46, с. 186]. 

Крім того, деякі нормативно-правові галузі у своєму складі містять 

підгалузі. До прикладу, нормативно-правова фінансова галузь, як правило, 

складається із бюджетної, податкової та банківської підгалузей.  

Нормативно-правові приписи можуть групуватися й у інші системні 

утворення. 

Між нормативно-правовими приписами та іншими складовими чи 

структурними частинами встановлюються типові зв’язки, стійкість яких 

забезпечує цілісність та дієвість системи. 

Адже сутність системи, як відомо, визначається особливостями таких 

зв’язків між її нормативно-правовими приписами, оскільки наявність 

певної кількості елементів ще не становить поняття системи. Вона 

починається, коли об’єднує складники, які так взаємодіють між собою, що 

надають системі об’єктивно необхідну їй властивість цілісності, інакше 

об’єкт виступає просто як неорганізована сукупність [147, с. 7]. Саме 

взаємодія елементів виступає умовою самого процесу виникнення системи 

[148, с. 52] і має важливе значення для її функціонування, зміни та розвитку 

[48, с. 100]. 

Тіунова Л. Б. вказує, що це загальна властивість (системність), яка 
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утворюється у результаті взаємодії елементів, на основі стійких зв’язків 

між ними [139, с. 50]. Гаджинова Ф. М. зазначає, що системні якості джерел 

права – це сукупність інтегральних властивостей, якостей, набутих 

системою в результаті сталого об’єднання зв’язків між окремими видами 

джерел права [43, с. 88-89]. 

Погоджуючись в цілому із такими визначеннями, варто зауважити, 

що ці зв’язки утворюються саме між структурними частинами системи 

(нормативно-правовими приписами, нормативно-правовими інститутами, 

нормативно-правовими галузями та іншими системними утвореннями). 

Про наявність таких зв’язків наголошували й українські вчені, 

зокрема: Луць Л. А., Пархоменко Н. М. та Тополевський Р. Б. 

Серед іншого, в юридичній літературі зазначається, що від розвитку 

цих внутрішньосистемних зв’язків залежить і стабільність системи джерел 

права, її зв'язок із зовнішнім середовищем [143, с. 10]. А як відомо, 

стабільність означає сталість, незмінність [131, с. 641]; стійкість, міцність, 

тривале зберігання певного стану або рівня [142, с. 9], тобто система джерел 

права знаходиться у незмінному, відносно стійкому стані, незважаючи на 

вплив різноманітних факторів. В іншому випадку важко буде зберегти її 

цілісність, дієвість і, відповідно, – належне правове регулювання 

суспільних відносин. І як зазначають Мамонтов А. Г. та Гаджинова Ф. М. 

всі спроби прискорити процеси її реорганізації приречені на невдачу, якщо 

не буде враховано характер системних особливостей джерел права [149, с. 

10]. 

Важливим для характеристики природи системи джерел права є 

аналіз її структури.  

В енциклопедичних словниках структура розуміється як внутрішня 

організація чого-небудь, властива об’єктам, що являють собою систему, яка 

характеризується через сутнісні, відносно стійкі зв’язки між її елементами 

при частковому або повному абстрагуванні від якісних характеристик цих 

елементів. Саме структура забезпечує збереження основних властивостей 
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та функцій системи при різноманітних її змінах [150, с. 611]. Під 

структурою розуміють також стійку картину взаємовідносин елементів 

цілісного об’єкта [151, с. 111-121].  

Структурою є така внутрішня організація системи джерел права, 

характер побудови якої залежить від природи і закономірностей її розвитку 

[124, с. 61-62]. Вона містить у собі тип, спосіб зв’язків, сукупність стійких 

взаємозв’язків, які забезпечують цілісність об’єкту, збереження основних 

властивостей при різноманітних внутрішніх і зовнішніх змінах [139, с. 14]. 

Як вже зазначалось, система джерел права є складним 

поліструктурним утворенням, а тому можна виділяти різні її структурні 

частини залежно від того чи іншого критерію. 

Варто зазначити, що саме внутрішня будова забезпечує належне 

функціонування системи джерел права загалом. 

Однак, не зважаючи на стійкість структури, важливо звернути увагу 

й на те, що однією із ключових ознак системи джерел права є 

динамічність. 

Динамізм означає: стрімку рухливість, високі темпи розвитку (на 

противагу повільному, невпевненому рухові, застійності) [131, с. 223]. Так і 

система джерел права знаходиться в постійному «русі», оскільки 

функціонує у суспільстві, яке постійно розвивається. Відповідно ця 

система або її окремі елементи можуть змінюватися, у тому числі й 

скасовуватися, а в разі виникнення соціальної потреби та необхідності 

бути адекватними наявним суспільним відносинам [142, с. 10]. 

Хоча система джерел права характеризується стійкістю, проте в 

умовах її стрімкого розвитку, може накопичуватися така кількість змін, без 

врахування яких неможливе її належне функціонування. Саме тоді й 

проявляється динамізм системи джерел права.  

До прикладу, це може бути введення нових форм об’єктивації норм 

права, внесення змін і доповнень, удосконалення вже існуючої системи 

джерел права шляхом прийняття нових джерел права, їх систематизація. 
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Крім цього, розвиток системи джерел права може виражатися і у відмові 

від окремих форм об’єктивації норм права [152, с. 71] тощо. 

Також необхідно зазначити, що розвиток цієї системи може 

супроводжуватися як кількісними, так і якісними змінами. Проте, 

збільшення питомої ваги нормативно-правових приписів не завжди є 

свідченням якості. А якісне перетворення не завжди супроводжується 

кількісні зміни. 

Значимою є характеристика такої ознаки як об’єктивація 

нормативно-правових приписів у зовнішніх формах (джерелах) права. Це 

одна з основних і важливих властивостей нормативно-правового 

комплексу, адже, як слушно зауважує Колєсніков Є.В., – «змістовна 

сторона зовнішньої форми (джерела) права показує, яким чином державна 

влада створює, визнає і об’єктивовує загальнообов’язкові правила, 

доводить їх до адресатів… без об’єктивації права у зовнішньому 

середовищі соціальні норми не можуть набути якостей правових, 

неможливе їх реальне функціонування» [153, с. 18]. 

У юридичній літературі виокремлюють такі основні зовнішні форми 

(джерела) права: 1) нормативно-правовий акт; 2) нормативно-правовий 

договір; 3) правовий звичай; 4) правовий прецедент; 5) принципи права; 6) 

правова доктрина; 7) релігійні джерела [46, с.193]. 

При цьому, у різних правових системах закону, звичаю, судовій 

практиці та доктрині надається різне значення. В одній системі, зважаючи 

на її релігійний характер (наприклад, мусульманське право), перевага може 

надаватись релігійним джерелам, натомість в іншій, – закони 

виступатимуть лише моделлю поведінки, яку можна, а інколи й потрібно, 

порушувати, якщо цього вимагає звичай (система звичаєвого права), в той 

же час, у третій системі судовому рішенню надається значення, що 

виходить за рамки процесу (сім’я загального права). Такі ж міркування 

наводить у своїй науковій праці й Малахов В. П. [108, с. 77]. 



52 
 

Для системи континентального права, до якої відноситься й Україна, 

характерними є, насамперед, такі джерела права як: нормативно-правовий 

акт; нормативно-правовий договір; правовий звичай, а інколи правові 

прецеденти, правова доктрина, принципи права. Розглянемо основні із них 

детальніше. 

У зарубіжній та вітчизняній юридичній літературі сформувалося 

уподібненерозуміння поняття «нормативно-правовий акт». Так, Алєксєєв 

С. С. зазначає, що це офіційний документ, який містить юридичні норми, а 

також положення, які відміняють і змінюють юридичні норми [2, с. 46]. Під 

нормативно-правовим актом Матузов Н. І. розуміє правовий акт, 

прийнятий уповноваженим на те органом, який містить правові норми, 

тобто приписи загального характеру і постійної дії, спрямовані на 

багаторазове застосування [154, с. 290]. Протасов В. Н. зазначає, що 

нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий акт-документ, що 

містить юридичні норми і який приймається в певній процедурній формі: 

компетентними органами держави; в порядку делегованого законодавства; 

в порядку референдуму [155, с. 5]. Нерсесянц В. С. трактує аналізоване 

поняття як письмовий правовстановлюючий акт держави, що містить 

правові норми діючого права [24, с. 402]. Раянов Ф. М. під нормативно-

правовими актами розуміє письмові рішення уповноваженого суб'єкта 

правотворчості, що встановлюють, змінюють або скасовують правові 

норми [156, с. 256]. Лазарєв В. В. зазначає, що нормативно-правовий акт – 

це акти, які встановлюють норми права, вводять їх у дію, змінюють чи 

скасовують правила загального характеру [157, с. 176]. Фаткуллін Ф. Н. під 

нормативно-правовим актом, як джерелом права, розуміє видані в 

установленому порядку компетентними державними органами або 

посадовими особами акти, в яких містяться правові норми з тією або 

іншою сферою дії в часі, в просторі, по колу осіб і по юридичній силі [158, 

с. 98]. 
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Нормативно-правовий акт також розглядають як письмовий 

документ компетентного суб’єкта права, в якому закріплюються правила 

поведінки загальнообов’язкового характеру, що забезпечуються державою 

[16, с. 320]. Скакун О. Ф. розуміє під ним офіційний акт – документ, 

ухвалений уповноваженим суб’єктом нормотворчості у визначенній формі 

й порядку, який встановлює (змінює, доповнює, скасовує) правові норми з 

метою регулювання суспільних відносин [33, с. 364]. Натомість Рабінович 

П. М. нормативно-правовий акт трактує як письмовий документ 

компетентного органу держави (або уповноваженого нею органу місцевого 

самоврядування чи громадського об’єднання), в якому закріплено 

забезпечуване нею формально обов’язкове правило поведінки 

загальнообов’язкового характеру [30, с. 127]. Деякі вчені розуміють під 

нормативно-правовим актом рішення компетентних суб’єктів, що 

виноситься в установленому законом порядку, має загальний характер, 

зовнішній вигляд офіційного документа в письмовій формі, забезпечується 

державою та породжує юридичні наслідки [159, с. 125-126]. В той же час, 

Луць Л. А. зазначає, що це письмовий юридичний акт правотворчого 

суб’єкта, що містить норму чи принципи права [46, с. 185]. 

Отож, виходячи із наведених вище визначень, основними ознаками, 

які притаманні нормативно-правовому акту, є те, що: це офіційний, 

письмовий правовий акт, який має юридичну силу; він містить норму чи 

принцип права; метою є регулювання суспільних відносин; він 

приймається правотворчим суб’єктом (компетентним органом держави); 

він є загальнообов’язковим для адресатів. 

Всі ці ознаки характерні й для вітчизняних нормативно-правових 

актів. 

Аналізуючи нормативно-правовий договір, слід зазначити, що у 

юридичній літературі поняття «нормативно-правовий договір» розуміють 

як: угоду суб'єктів права, яка містить нові юридичні правила (Протасов В. 

Н.) [155, с. 5]; акт волевиявлення самих учасників суспільних відносин, що 
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містить правові норми, який отримує підтримку держави (Матузов Н. І.) 

[154, с. 22]; правило поведінки загального характеру, що встановлюється за 

взаємною домовленістю кількох суб’єктів і забезпечується державою 

(Кельман М. С.) [16, с. 320]; як формально-обов’язкові правила поведінки 

загального характеру, що встановлені за довленістю і згодою двох чи 

більше суб’єктів та забезпечуються державою (Копєйчиков В. В.) [159, с. 

125]; письмовий юридичний акт суб'єктів договірної правотворчості, що 

містить норму чи принцип права (Луць Л. А.) [46, с. 185]. 

Основними ознаками нормативно-правового договору, які 

притаманні і вітчизняним нормативно-правовим договорам є те, що він: 

приймається декількома правотворчими суб’єктами; містить норми права 

та принципи права; діє в часі, просторі та щодо певного кола осіб 

(адресатів); є загальнообов'язковим для адресатів; має письмову та 

юридичну форми вираження; має юридичну силу; забезпечується 

державами [46, с. 195]. 

Що ж до правового звичаю, то у науковій літературі теж 

сформувалося уподібнене його розуміння. 

Так, Алєксєєв С. С. тлумачить правовий звичай як правило, яке 

увійшло в звичку народу й дотримання якого забезпечується державним 

примусом [160, с. 319].  

Матузов Н. І. зазначає, що правовий звичай – це правило поведінки, 

яке склалося історично з постійної повторюваності і визнано державою в 

якості обов'язкового [154, с. 22]. 

Кельман М. С. вказує, що правовий звичай – це санкціоноване 

державою правило поведінки, яке утвердилось в суспільстві як простий 

звичай в результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу і 

яке стало традицією, тобто правило, яке передавалось від покоління до 

покоління до того часу, поки не потрапило в орбіту державних інтересів 

[16, с. 319]. 
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На думку Копєйчикова В. В. правовий звичай – це санкціоноване 

державою звичаєве правило поведінки загального характеру [159, с. 125]. 

Луць Л. А. теж вказує, що правовий звичай – це санкціоноване 

державою (державами) звичаєве правило поведінки, яке набуває 

загальнообов'язкового характеру [46, с. 186]. 

Ознаками правового звичаю є те, що він: санкціонується органом 

держави; містить норму права; є загальнообов’язковим для адресатів; має 

обмежені регуляторні можливості (охоплює незначне коло адресатів та 

невелику кількість випадків); використовується для виразу форми інших 

джерел права; має юридичну силу, похідну від суб’єкта санкціонування; 

має стійкий характер (санкціонується після багаторазового застосування) 

[46, с. 196]. 

Дискусія у юридичній літературі ведеться і щодо принципів права, 

особливо щодо їх «джерельного» характеру.  

Так, Тарасов І. П., окреслюючи значення принципів права, 

наголошує, що вони відіграють важливу роль в законодавстві складають 

ідеологічну та моральну основу застосування та генезису норм права, 

задають цілі та пріоритети розвитку законодавчої системи, визначають 

порядок функціонування та застосування норми права на практиці і 

створюють єдину уніфіковану систему права, яка виходить з єдиних начал 

[161, с. 27-30]. 

На думку Колодія А. М., принципи права – це такі відправні ідеї його 

буття, які виражають найважливіші закономірності і підвалини даного 

типу держави і права, є однопорядковими з сутністю права і складають 

його головні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю 

і загальнозначимістю, відповідають об'єктивній необхідності побудови і 

зміцнення певного суспільного ладу [162, с. 19]. 

Старчук О. В. розуміє під принципами права такі засадничі ідеї 

права, які визначають зміст і спрямованість його норм, характерними, на 

його думку, є такі ознаки як системність, взаємоузгодженість, 
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загальнообов’язковість, універсальність, стабільність, предметна 

визначеність, загальнозначущість та регулятивність [163]. 

На думку Грибанова В. П., правові принципи – це керівні положення 

права, його основні начала, які виражають об’єктивні закономірності, 

тенденції і потреби суспільства, які визначають сутність всієї системи, 

галузі чи інституту права та мають в силу їх правового закріплення 

загальнообов’язкове значення [164, с. 223]. Красавчиков О. А. визначав 

принципи права як начала, керівні ідеї, закріплені в нормах чинного 

законодавства [165, с. 24]. Водночас Іванов Р. Л. розглядає принципи права 

як основоположні засади, які реалізуються в конкретних правовідносинах, 

а зокрема, в юридичній практиці [166]. Луць Л. А. зазначає, що принципи 

права – це основні нормативні засади позитивного права, що визначають 

сутність і спрямованість правового регулювання [46, с. 119].  

Висловлює свою позицію щодо принципів права і Дьомін В. Н. 

розглядає принципи права як першооснову, підставу, аксіому, постулат, 

передумову знання, керівну ідею, центральне поняття, ланку, яка пов’язує 

поняття, відправний пункт пояснення, основоположне теоретичне знання, 

вираз необхідності або закону явищ, одну з логічних функцій закону, 

внутрішнє переконання людини і погляд на речі тощо [167, с. 12]. 

Враховуючи вищенаведене, слід звернути увагу і на ознаки 

принципів права, які також наводяться у юридичній літературі [46, с. 123]. 

З врахуванням точок зору та результатів аналізу природи системи 

джерел права, до основних її ознак можна віднести такі: її первинним 

елементом є нормативно-правовий припис; приписи угруповуються в 

інститути, галузі та інші системні утворення; вони об’єктивуються через 

зовнішні форми права; система має внутрішню організацію (структуру); 

містить структурні частини; між нормативно-правовими приписами та 

іншими системними утвореннями встановлюються типові зв’язки, 

стійкість яких забезпечує цілісність та дієвість системи; система має 

динамічний характер: змінюється та розвивається. 
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Усі ці названі ознаки притаманні і сучасній системі джерел права 

України. 

 

2.2. Співвідношення поняття системи джерел права із суміжними 

поняттями 

 

Характеристика системи джерел права буде неповною, якщо не 

з’ясувати її співвідношення із суміжними поняттями, зокрема такими як: 

система права, система нормативно-правових актів, система законодавства. 

Якщо під системою джерел права розуміти комплекс 

взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-правових приписів, які 

угруповані у нормативно-правові інститути, галузі та інші системні 

утворення і об’єктивуються у зовнішніх формах (джерелах) права, а також 

під її структурою – внутрішню будову, яка відображає взаємоузгодженість 

нормативно-правових приписів, то слід з’ясувати, що є змістом понять: 

«система права», «система нормативно-правових актів», «система 

законодавства». 

Так, аналіз позицій у сучасній юридичній літературі стосовно 

поняття «система права» свідчить, що суттєві розбіжності між ними 

відсутні. 

Зокрема, Рабінович П. М. під системою права розуміє систему всіх 

чинних юридичних норм певної держави [30, с. 105]. 

Систему права також трактують як сукупність впорядкованих і 

взаємопов’язаних між собою норм права, які характеризують його 

внутрішню будову [13, с. 244]. 

Морозова Л. А. систему права інтерпретує як об’єктивно існуючу 

внутрішню структуру права, що склалася історично і обумовлена 

характером суспільних відносин, які регулюються [168, с. 273].  

Систему права також розглядають як цілісний інституційний 

комплекс об'єктивно існуючих загальнообов'язкових норм, правил 
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поведінки, які пов'язані між собою стійкими функціональними зв'язками 

[169, с. 130]. 

Олейников С. М. та Христова Г. О. трактують систему права як 

сукупність чинних принципів і норм права, яким притаманні єдність, 

узгодженість, диференціація (поділ) та згрупованість норм у відносно 

самостійні структурні утворення (інститути, галузі та підгалузі права) [27, 

с. 244]. 

На думку Явича Л. С., систему права можна уявити як «піраміду, що 

складається із структурованих норм, що групуються в окремі інститути 

права, які утворюють галузі права, об’єднані в більш крупні автономні 

утворення, утворюючи у своїй єдності правову систему держави» [170, с. 

126]. 

Сирих В. М. визначає систему права як сукупність чинних норм 

права, поєднаних за інститутами, підгалузями і галузями відповідно до 

характеру і специфіки суспільних відносин, що регулюються ними [32, с. 

230].  

Буткевич В. Г. під системою права розуміє сукупність принципів і 

норм міжнародного права, які становлять єдине ціле і є впорядкованими у 

відносно самостійні компоненти – інститути і галузі міжнародного права 

[5, с. 152]. 

Лазарев В. В., Липень С. В., Саідов А. Х. систему права називають 

внутрішньою будовою (структурою) права, що відображена 

взаємопов’язаним, природним органічним об’єднанням таких складових як 

норми права та інститути, підгалузі та галузі права [171, с. 320]. 

На думку Луць Л. А. система права – це належним чином 

взаємоузгоджені та груповані принципи та норми позитивного права [46, с. 

156]. 

Баранов В. М. також звертає увагу на те, що «система права має 

галузеву структуру» [61, с. 36]. 
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Отже, можна зробити висновок, що система права і система джерел 

права співвідносяться як зміст та форма. А їх співвідношення можна 

розкрити за найбільш суттєвими ознаками: 1) система права має 

об’єктивний характер, бо утворюється відповідно до потреб суспільства, 

натоміть система джерел права має суб’єктивний характер, бо формується 

правотворчим суб’єктом і фіксує його волевиявлення через нормативно-

правові приписи; 2) первинним елементом системи права є норма права, а 

первинним елементом систем джерел права є нормативно-правовий 

припис, за допомогою якого формалізується зміст норми права; 3) норми 

права групуються у межах системи в інститути та галузі права (тобто 

мають галузеву структуру), а нормативно-правові приписи групуються у 

нормативно-правові інститути, міжгалузеві інститути, галузі, підгалузі, 

комплексні галузі та інші системні утворення (тобто мають поліструктурну 

будову: галузевий, функційні, підсистемний та інші структурні частини); 

4) система права відображає внутрішню будову позитивного права, а 

система джерел права є зовнішньою формою виразу норми та системи 

права. Окрім цього, система джерел права має межі дії, юридичну силу, 

зовнішню, юридичну форму виразу та спрямована на досягнення 

відповідних наслідків. 

Проте, незважаючи на використання у сучасній юридичній літературі 

терміну «система джерел права», все ж часто і дотепер застосовують 

термін «система законодавства», а в юридичній практиці його 

використання є усталеним. 

У юридичній літературі «система законодавства» трактується як 

сукупність всіх нормативно-правових актів певної держави. Для 

радянської системи регламентації це визначення відповідало її реаліям, 

оскільки в ній нормативно-правовий акт був основним і чи не єдиним 

джерелом права. Проте сьогодення потребує іншого бачення системи 

нормативно-правового регулювання суспільних відносин. 
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Ще Шебанов А. Ф. під законодавством розумів «форму існування 

правових норм, засіб їх організації, надаючи їм визначеності, 

об’єктивності» [38, с. 31]. 

Бобровник С. В., Богінич О. П. зазначали, що поняття законодавство 

охоплює всі нормативно-правові акти, які прийняті суб’єктами 

правотворчості у межах компетенції та на основі Конституції України [62, 

с. 6]. 

У Законі Республіки Білорусь «Про нормативно-правові акти 

Республіки Білорусь» фіксується положення про те, що законодавство – це 

система нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 

[172]. 

У Законі Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» також 

зазначено, що законодавство – це сукупність нормативних правових актів, 

прийнятих у встановленому порядку [173]. 

Алєксєєв С. С. зазначав, що система нормативних юридичних актів 

зазвичай іменується системою законодавства, обґрунтовуючи це тим, що 

основу цілісності системи нормативних актів утворюють саме закони, які 

визначають побудову усієї сукупності нормативних актів [3, с. 444].  

Автор також вказував, що до системи законодавства входять всі 

нормативні акти (закони, укази, акти уряду тощо), а також допоміжні та 

похідні акти правотворчості, у тому числі акти санкціонування, акти 

відомств, акти про затвердження переліку актів, які втратили юридичну 

силу [3, с. 444]. 

Гойман-Калинський І. В., Іванець Г. І., Червонюк В. І. трактують 

систему законодавства як ієрархічну та субординаційну сукупність 

нормативно-правових актів, що зв’язані між собою та взаємодіючи 

регулюють суспільні відносини [174, с. 18]. 

Систему законодавства також розуміють як систему всіх виданих та 

впорядкованих державними органами, безпосередньо народом або 
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уповноваженими суб’єктами нормативно-правових актів (законів та 

підзаконних нормативно-правових актів) [13, с. 397]. 

Олейников С. М., Христова Г. О. також під системою законодавства 

розуміють усю систему чинних, взаємодіючих нормативно-правових актів 

[27, с. 262]. 

Конституційний Суд України наповнив поняття «система 

законодавства» наступним змістом: воно включає закони, міжнародні 

договори, які ратифіковані Верховною Радою України, а також постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови 

Кабінету Міністрів України, які прийняті у межах їх повноважень і 

відповідно до Конституції та законів України [176]. 

Щоправда, на нині трактування системи законодавства як цілісної, 

внутрішньо узгодженої сукупності чинних нормативно-правових актів 

[177, с. 188] або ж як сукупності нормативно-правових актів та 

міжнародних договорів видається таким, що не відповідає теперішнім 

реаліям, оскільки аналізована система є структурною частиною системи 

нормативно-правових актів, яка у свою чергу входить до системи джерел 

права. Адже відомо, що сучасні нормативно-правові комплекси 

регламентації суспільних відносин у різних правових системах світу є 

значно багатоманітнішими: це і нормативно-правові акти, і нормативно-

правові договори, і нормативно-правові прецеденти, і правові звичаї, і 

правові доктрини, і принципи права. А тому виникає потреба у трактуванні 

системи нормативно-правової регламентації як сукупності нормативно-

правових приписів, що об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах 

права. Більше того, така система є поліструктурним утворенням і може 

включати в себе підсистему нормативно-правових актів (система 

законодавства, система підзаконних нормативно-правових актів), 

підсистему нормативно-правових договорів, прецедентну, звичаєву 

підсистеми тощо. 



62 
 

Крім того, елементами системи законодавства не можуть бути різні 

за своєю юридичною природою явища: закони, підзаконні нормативно-

правові акти, міжнародні договори, правові звичаї, нормативно-правові 

прецеденти тощо. 

Та й первинним елементом цієї системи не може бути норма права, 

бо тоді відбуватиметься змішування формальних та змістовних елементів 

об’єктивного права, адже норма є структурним елементом системи права. 

Нормативно-правові акти також не можуть бути елементами системи 

законодавства, адже крім законів до них відносяться і підзаконні 

нормативно-правові акти, а закони окрім цього є формою об’єктивації 

законодавчих приписів. Водночас, вони є юридичними документами, що 

фіксують законодавчі (нормативно-правові приписи). А оскільки в системі 

законодавства, як і в будь-якій системі, елементами можуть бути лише 

мінімальні неподільні частини, то такими можуть бути лише законодавчі 

приписи. Останні разом із приписами, що містяться у підзаконних актах, 

входять до більш об’ємної підсистеми – нормативно-актної. 

Нормативно-правові приписи, в цілому, можуть закріплюватись і в 

інших джерелах права, як законах так і підзаконних нормативно-правових 

актах, нормативно-правових договорах, нормативно-правових 

прецедентах. Отже, до системи законодавства необхідно відносити лише ті 

нормативно-правові приписи, які фіксуються у законах, тобто законодавчі 

приписи, а не приписи, що містяться в інших джерелах права, зокрема в 

інших нормативно-правових актах. 

При цьому слід зазначити, що збірне поняття «законодавство» 

повинно охоплювати одиничні поняття, які відображають однорідні 

правові явища. А оскільки властивості законів є настільки відмінними від 

природи підзаконних нормативно-правових актів, а також від природи 

інших джерел права, що дозволяють розглядати закон як самостійне 

правове явище, то і збірне поняття «законодавство» не повинно 

охоплювати підзаконні нормативно-правові акти та інші джерела права, які 
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є неоднорідними із законом явищами. В той же час, збірним поняттям для 

законів та підзаконних нормативно-правових актів може бути поняття 

«нормативно-правові акти», а збірним поняттям для нормативно-правових 

актів та інших джерел права (нормативних договорів, прецедентів) – 

поняття «джерела права». 

Все це дає підставу вважати, що система законодавства є сукупністю 

законів, тобто взаємопов’язаним та взаємоузгодженим комплексом 

нормативно-правових приписів, що містяться у законах. 

Крім цього, необхідно зазначити, що система законодавства на 

відміну від системи права, є поліструктурним утворенням. Якщо 

структурними компонентами системи права є норма права, інститут права 

та галузь права і вона має зазвичай галузеву структуру, то система 

законодавства володіє як вертикальною (ієрархічною), так і 

горизонтальною (галузевою) структурою, в ній можна зафіксувати й інші 

зрізи. Горизонтальну структуру системи законодавства формують 

законодавчі приписи, інститути та галузі законодавства, які у юридичній 

літературі виокремлюють за предметом та методом законодавчого 

регулювання. Водночас, компонентами ієрархічної структури системи 

законодавства є закони різної юридичної сили: конституція, 

конституційний (органічний) закон, звичайний закон, акт делегованої 

законотворчості, яка визначається місцем суб’єкта законотворчості в 

апараті держави, та відповідними законодавчими повноваженнями. 

В той же час, система законодавства може мати й інші системні 

утворення: міжгалузеві інститути, підгалузі, комплексні галузі 

законодавства тощо. Критеріями угрупування законодавчих приписів, 

окрім названих критеріїв, можуть бути і зовнішня форма законів, і суб’єкти 

законотворення, і навіть державний устрій (система законодавства може 

бути одно-, дво- або багаторівневою). 
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Виникає потреба і у формулюванні поняття системи нормативно-

правових актів, яку утворюють закони та підзаконні акти, яка є 

підсистемою системи джерел права. 

Луць Л. А трактує систему нормативно-правових актів як належним 

чином згрупований комплекс нормативно-правових приписів, що містяться 

у нормативно-правових актах [46, с. 219]. У межах цієї системи вона 

виокремлює уже згадану систему законодавства – належним чином 

згрупований комплекс законодавчих приписів, а відтак і систему 

підзаконних нормативно-правових актів як складової її частини. Водночас, 

система законодавства як комплекс нормативно-правових приписів, що 

містяться у законах, є підсистемою системи нормативно-правових актів і 

самостійною системою, що складається із законів. 

Так, до прикладу, у системі законодавства України нормативно-

правові приписи об’єктивуються у Конституції України, конституційних 

законах, звичайних законах, кодексах та основах законодавства. В інших 

системах, формами об’єктивації виступають органічні закони, ордонанси, 

ординарні закони, декрети, що мають юридичну природу закону. 

Аналіз системи законодавства дозволяє виокремити основні її 

ознаки: наявність первинного елементу – законодавчого припису, через 

який об’єктивуються норма чи принцип права; законодавчі приписи 

належним чином взаємоузгоджені та утворюють інститути, міжгалузеві 

інститути, підгалузі, галузі, комплексні галузі, та інші системні утворення 

у структурі системи законодавства; законодавчі приписи об’єктивуються 

через об’єктивні зовнішні форми (Конституції, закони, кодекси, основи 

законодавства, акти делегованого законодавства); система має динамічний 

та в значній мірі суб’єктивний характер, оскільки залежить від діяльності 

суб’єктів законотворення; вона є однією із підсистем системи нормативно-

правових актів.  

Аналіз системи нормативно-правових актів свідчить, що первинним 

елементом цієї системи є нормативно-правові приписи, що містяться у 
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законах та підзаконних актах; ці приписи є взаємоузгодженими та 

утворюють нормативно-правові інститути, міжгалузеві інститути, галузі, 

комплексні галузі та інші системні утворення; вони об’єктивуються через 

закони та підзаконні нормативно-правові акти (рішення, розпорядження, 

постанови, положення тощо); система значною мірою залежить від 

суб’єктів правотворення і є підсистемою системи джерел права; 

складається із двох підсистем: законодавства та підзаконних нормативно-

правових актів. Отже, система нормативно-правових актів є зовнішньою 

формою виразу лише певної частини системи права, адже інша її частина 

може об’єктивуватися у нормативно-правових договорах чи інших джерел 

права. Наприклад, в Україні це міжнародні та колективні договори, а також 

правові звичаї. 

На жаль, суб’єкт вітчизняної законотворчості не опирається на 

наукові напрацювання, а відтак, у проекті Закону України «Про 

нормативно-правові акти», законодавство України трактується як утворена 

на ієрархічній основі система нормативно-правових актів та міжнародних 

договорів України [178]. 

Аналіз юридичної природи системи джерел права дозволив 

поглибити знання про цю систему, зокрема про її природу та поняття, 

співвідношення із суміжними поняттями. А це дозволяє здійснювати 

характеристику будь-якого комплексу нормативно-правової регламентації 

як на національному рівні, так і міжнародному. Так, у межах 

континентального права у системі джерел права видається доцільним 

виокремити нормативно-актну, яка є її підсистемою і водночас складається 

із системи законодавства та системи підзаконних актів. Система 

законодавства є сукупністю законодавчих приписів, що об’єктивуються у 

законах. Система джерел права є поліструктурним утворенням, оскільки 

охоплює окрім інститутів та галузей ще й інші системні утворення, які є 

необхідними для забезпечення цілісності правового регулювання. 
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Висновки до розділу 2 

 

Аналіз юридичної літератури та систематизація точок зору щодо 

природи та поняття зовнішніх форм (джерел) права, системи джерел права 

дає можливість стверджувати, що питанням зовнішніх форм (джерел) 

права у юридичній науці приділена достатня увага, хоча вітчизняна теорія 

джерел права знаходиться у стані формування. Питанням природи та 

поняття «система джерел права», хоча і присвячена певна кількість робіт, 

втім вони залишаються малодослідженими. 

У вітчизняній юридичній літературі висвітлювалися певні аспекти 

юридичної природи, внутрішньої організації, а також і щодо поняття 

«система джерел права». Питанням організації джерел права у систему 

присвячені й деякі дослідження у галузевій юриспруденції. 

Проте, відсутня цілісна характеристика природи системи джерел 

права як регулятивного комплексу. Тобто у попередніх працях при 

характеристиці природи системи джерел права висвітлювався системний 

характер цього явища, але при цьому, не достатньою була характеристика 

системи як цілісного нормативно-правового комплексу. 

Аналіз системи джерел права, з врахуванням позицій висловлених у 

юридичній літературі, дозволив поглибити знання про її природу, а саме 

про те, що: її первинним елементом є нормативно-правовий припис; 

приписи угруповуються в інститути, галузі та інші системні утворення; 

вони об’єктивуються через зовнішні форми права; система має внутрішню 

організацію (структуру); містить структурні частини; між нормативно-

правовими приписами та іншими системними утвореннями 

встановлюються типові зв’язки, стійкість яких забезпечує цілісність та 

дієвість системи; система має динамічний характер: змінюється та 

розвивається. 

Ці ознаки дозволяють підтвердити наукову позицію про те, що 

система джерел права є комплексом взаємопов’язаних та 
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взаємоузгоджених нормативно-правових приписів, які угруповані у 

нормативно-правових інститутах, галузях та інших системних утвореннях і 

об’єктивуються у зовнішніх формах (джерелах) права. Ці ознаки 

притаманні і сучасній системі джерел права України, а вищезгадане 

поняття відображає її природу. 

У роботі зазначено, що найширшим поняттям слід вважати поняття 

«система джерел права», оскільки вона є комплексом всіх нормативно-

правових приписів, зовнішньою формою системи права, їх об’єктивацією. 

Система права є сукупністю норм права. Вона співвідноситься із системою 

джерел права (а відповідно і системою нормативно-правових актів та 

системою законодавства), як зміст та форма. 

Система нормативно-правових актів є сукупністю нормативно-

правових приписів, об’єктивованих у законах та підзаконних актах, а 

система законодавства є сукупністю законодавчих приписів. 

Найбільш широким поняттям є «система джерел права», яка включає 

вужче поняття – «система нормативно-правових актів», в той же час, 

поняття «система законодавства» є ще вужчим, та входить до складу 

«системи нормативно-правових актів». 

Така конструкція дозволяє суб’єкту правотворчості чітко 

структурувати вітчизняний нормативно-правовий комплекс регламентації 

суспільних відносин, встановити типові зв’язки як у межах кожної із 

підсистем, так і між ними у межах системи джерел права, що забезпечить її 

ефективність та дієвість, цілісність та стабільність. 

Уточнені та удосконалені положення про природу, поняття системи 

джерел права, її співвідношення із іншими поняттями дозволив здійснити 

належний аналіз малодосліджених у юридичній літературі питань: 

структури системи джерел права, зокрема її необхідних та доцільних 

структурних частин; виявити проблеми угрупування нормативно- 

правових приписів у відповідні структурні частини та їх функціонування. 
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Особливо важливим є такий аналіз для сучасної системи джерел 

права України, яка змінюється під кутом зору євроінтеграційних процесів, 

є доволі нестійкою та нестабільністю. 
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ 

ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

 

3.1. Поняття структури системи джерел права України 

 

Функціонування та розвиток системи джерел права будь-якої 

держави характеризується певними особливостями, які залежать від рівня 

розвитку конкретного суспільства, правових, ментальних, національних, 

етнічних, політичних, економічних та інших факторів. Не є винятком і 

вітчизняний нормативно-правовий комплекс регламентації. Такі 

особливості системи джерел права проявляються, насамперед, у її 

структурі. На жаль, достатня увага питанням структури системи джерел 

права не приділялася ні у вітчизняній, ні у зарубіжній юридичній 

літературі. 

Як відомо, структура це внутрішня будова, порядок розміщення 

елементів у системі. При цьому, у літературі зазначається, що слід 

розрізняти поняття складу (сукупності елементів) та структури 

(внутрішньої організації системи).  

Зміст поняття «структура», як правило, розкриваються через зв’язки 

та відносини [179, с. 18]. Так, у філософії під структурою розуміють 

«спосіб поєднання і взаємозв’язку частин в цілому» [180, с. 45], будову 

(склад) об’єкту і закон зв’язку, систему стійких відносин між елементами, і 

як результат, їх взаємодію [181, с. 80-85]. Їй притаманна визначена 

впорядкованість певних взаємозв’язків та взаємодій предметів, явищ, 

процесів [182, с. 10]. Для структури характерна і стійка єдність елементів, 

їх відносин і цілісності системи, а також сукупність елементів та постійних 

зв’язків між ними [183, с. 145]. А відтак, структура трактується як 

сукупність стійких взаємозв’язків, що забезпечують цілісність об’єкта, 



70 
 

збереження основних його властивостей при різноманітних внутрішніх та 

зовнішніх змінах [139, с. 14]. У літературі також висловлюється думка про 

те, що саме в структурах може бути записане минуле [184, с. 96-98]. 

У тлумачних словниках структура також трактується як організація 

елементів, взаємозв’язок складових частин цілого [115, с. 432]. 

Все це дає підставу зробити висновок про те, що структура – це 

елементи та стійкі зв’язки між ними, що утворюють цілісне явище, тобто 

систему [148, с. 51]. 

У юридичній літературі термін «структура» теж використовується 

доволі часто. Так, у загальній теорії права поняття «структура» 

застосовується для аналізу внутрішньої будови правосвідомості, системи 

права, системи законодавства, норми права, правової системи тощо.  

Так, наприклад, структура правової системи – це стійка єдність 

суб’єктів права та постійних зв’язків між ними, що зумовлюють 

функціонування правової системи як цілісного явища [46, с. 399]. 

Структура системи права трактується як зумовлена станом та 

характером суспільних відносин внутрішня будова системи права, яка 

виражає єдність, узгодженість норм та принципів права, а також їх 

групування в інститути, галузі та інші системні утворення [46, с. 156]. 

Водночас, під структурою, або внутрішньою формою норми права, 

пропонують розуміти внутрішню будову норми права, що виражається в її 

поділі на складові елементи, нерозривно пов’язані між собою [33, с. 291]. 

Окрім цього, структуру правової норми розглядають як об’єктивно 

зумовлену потребами правового регулювання її внутрішню організацію, 

яка виражається у поділі норми на обов’язкові складові елементи та у 

закономірних зв’язках між ними [30 , с. 129]. 

Натомість структура системи законодавства трактується як 

внутрішня організація упорядкованих нормативно-правових актів, що 

складаються з взаємозалежних і взаємопогоджуваних нормативних 

приписів, розподілених по галузях та інститутах законодавства. 
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Акцентується увага і на тому, що структура законодавства забезпечує 

цілісність його системи [33, с. 317]. 

Отож, у юридичній літературі під поняттям «структура» розуміють 

внутрішню будову (організацію) та зв’язки між елементами правового 

явища. 

Зайчук О. В. та Оніщенко Н. М. трактують структуру системи 

джерел права як внутрішню форму, характер побудови якої залежить від 

природи та закономірностей її розвитку [124, с. 61-62]. 

На думку Тополевського Р. Б., структура системи джерел права – це 

спосіб зв’язку між її елементами [185, с 57]. 

Аналізуючи структуру вітчизняної системи джерел права, слід 

зазначити, що, як і для будь-якої іншої внутрішньої будови, для неї 

характерною є наявність стійких елементів, частин та інших системних 

утворень. 

Як зазначалося, її первинним елементом є нормативно-правовий 

припис, сукупність яких утворює внутрішню будову (структуру) такої 

системи. 

Структура нормативно-правового припису об’єктивно 

обумовлюється і в той же час обмежується, як правило, структурністю 

норми права, тобто вираженим у ній волевиявленням. Проте, існуюче 

різноманіття у побудові статей та інших частин нормативних актів 

суб’єктивне по своїй природі, не відображає діалектику змісту та форми у 

праві, оскільки визначається правотворчим суб’єктом [145, с. 15-16]. 

Як відомо, структуру нормативно-правового припису складають: 

гіпотеза, диспозиція та санкція. Так, гіпотезою є частина нормативно-

правового припису, яка вказує на обставини, умови, за настання чи 

ненастання яких припис починає діяти. Диспозиція – це частина 

нормативно-правового припису, яка вказує на права та обов’язки, що 

виникають у разі настання обставин (умов), передбачених у гіпотезі, а 
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санкція вказує на заходи примусу, що застосовуються у разі невиконання 

обов’язків, передбачених диспозицією [46, с. 198].  

Нормативно-правовий припис може повністю відображати норму 

права. До прикаду, у статті 98 Житлового кодексу Української РСР 

зазначено, що тимчасові жильці на вимогу наймача або членів сім'ї, які 

проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити приміщення, а в 

разі відмовлення – підлягають виселенню в судовому порядку без надання 

іншого жилого приміщення [186].  

У статті 79 Кримінального кодеку України вказано, що у разі, коли 

звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка відмовилася 

від дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з місця проживання, 

ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених 

на неї судом обов'язків або систематично вчинює правопорушення, що 

потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання 

стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу 

направляє засуджену для відбування покарання згідно з вироком суду 

[187]. 

Проте, структура вітчизняних нормативно-правових приписів, як 

правило, є двохелементною: містить гіпотезу і дипозицію (якщо припис 

регулятивний), або ж гіпотезу та санкцію (якщо припис охоронний). 

До прикладу, в частині 2 статті 185 Кримінального кодексу України 

міститься охоронний припис. Так, зазначено, що крадіжка, вчинена 

повторно або за попередньою змовою групою осіб, – карається арештом на 

строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти 

років або позбавленням волі на той самий строк [187].  

Схожий за структурою припис зафіксований у частині 1 статті 194 

Кримінального кодексу України, в якому, зокрема, вказано, що умисне 

знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих 

розмірах, – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 
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двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк [187]. 

Регулятивні приписи, як було зазначено, містять гіпотезу та 

диспозицію. Так, відповідно до частини 2 статті 21 Цивільного кодексу 

України, суд визнає незаконним та скасовує нормативно-правовий акт 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 

органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного 

законодавства і порушує цивільні права або інтереси [188].  

У частині 1 статті 36 Цивільного кодексу України зазначено, що суд 

може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає 

на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати 

значення своїх дій та (або) керувати ними [188]. 

На думку деяких авторів, існують приписи, які відображають не 

норми права з їх елементами: гіпотезою, диспозицією та санкцією, а 

особливі державні веління у праві – задачі, цілі, дефініції, принципи тощо, 

що характеризує право як науковообумовлену, високоорганізовану, 

розвинуту регулятивно-охоронювану систему [145, с. 16]. Хоча інші 

автори ці приписи називають непрямими і поділяють на декларативні, 

дефінітивні та оперативні [46, с. 200]. 

До прикладу, у частині 2 статті 39 Кримінального кодексу України 

міститься дефінітивний припис: «перевищенням меж крайньої 

необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, 

якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода» [187]. У частині 

1 статті 11 Кримінального кодексу України зазначено: «Злочином є 

передбачене цим кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину» [187]. 

У цивільному законодавстві також містяться дефінітивні приписи. 

Так, у частині 1 статті 202 Цивільного кодексу України зазначено: 

«Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 
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цивільних прав та обов'язків» [188]. Відповідно до частини 1 статті 237 

Цивільного кодексу України «представництвом є правовідношення, в 

якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити 

правочин від імені другої сторони, яку вона представляє» [188]. 

Декларативні приписи, що фіксують правові засади кримінального 

права міститяться у статті 1 Кримінального кодексу України: 

«Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення 

охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського 

порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 

України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а 

також запобігання злочинам» [187]; у статті 1 Конституції України, в якій 

вказано: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава» [189] тощо. 

Правові засади зафіксовані у приписі, що міститься у частині 2 статті 

2 Кримінального кодексу України: «особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки 

її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду» [187].  

Як уже зазначалося, із нормативно-правових приписів утворюються 

нормативно-правові галузі – конституційно-правова, цивільно-правова, 

кримінально-правова, адміністративно-правова, фінансово-правова та ін. 

Вони об’єктивуються у чинних джерелах права України – нормативно-

правових актах, нормативно-правових договорах тощо. 

Водночас, у юридичній літературі виділяють й інші види 

нормативно-правових приписів, зокрема: за способом (повнотою) викладу 

та рівнем узагальнення, за функціями у правовому регулюванні, за 

характером диспозиції, за характером регулювання суспільних відносин 

[46, с. 200]. 

У юриспруденції, як зазначалося, поширена думка, що система 

джерел права є поліструктурним утворенням. 
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Відтак, висловлювалися і різні позиції щодо групування нормативно-

правових приписів у межах структури, зокрема щодо критеріїв такого 

групування. 

Трактуючи систему законодавства як систему усіх зовнішніх форм 

(джерел) права Міцкевич А. В. [190, с. 22], Казьмін І. Ф. [191, с. 79], 

Шебанов О. Ф. [192, с. 32], Яковлєв В. Ф. [193, с. 18], Поленіна С. В. [194, 

с. 58]
 

виділяли вертикальну (або ієрархічну, таку, що будується за 

юридичною силою актів) і горизонтальну структури (за предметними 

галузями законодавства) в системі радянського законодавства. 

Алєксєєв С. С. [3, с. 216-218], Євграфов П. Б. [145, с. 12-15], 

Лисенкова О. С. [63, с. 5-6], Сільченко Н. В. [29, с. 44] та ін. також 

виділяли галузеву, ієрархічну структури системи законодавства, які 

притаманні також і для системи джерел права. 

Вітчизняні вчені зазначають, що структурування системи джерел 

права здійснюється як за вертикаллю, так і за горизонталлю [49, с. 192]. 

Тополевський Р. Б. у межах системи також виділяє ієрархічну, 

національно-територіальну та горизонтальну (галузеву) структури [52, с. 

10].  

У галузевій літературі теж розрізняють вертикальну та 

горизонтальну структури системи джерел права [67, с. 32-33; 74, с. 8].  

У юридичній літературі висловлюються й інші позиці щодо критеріїв 

угрупування нормативно-правових приписів у структурі системи джерел 

права, зокрема: за суб’єктами правотворення, державним устроєм, 

зовнішніми формами права [46, с. 197] тощо. Це є підтвердженням того, 

що ця система є поліструктурним утворенням, стійкість та цілісність якого 

забезпечує її внутрішня організація – структура. 

Основне завдання по забезпеченню цілісності системи джерел права 

України покладається на галузеву її структуру. Критерієм поділу на 

нормативно-правові галузі є предмет і метод правового регулювання. 

За цими критеріями нормативно-правові приписи групуються у 
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нормативно-правові інститути, нормативно-правові галузі та інші системні 

утворення.  

У юридичній науці під предметом правового регулювання розуміють 

те, що регулюється правом, тобто певні види суспільних відносин, або 

відповідну сферу суспільних відносин, а метод правового регулювання 

трактують як способи, засоби, прийоми, за допомогою яких здійснюється 

таке правове регулювання.  

На думку Луць Л. А., предмет правового регулювання – це 

сукупність однорідних суспільних відносин, що регулюються позитивним 

правом, метод правового регулювання – це сукупність прийомів та засобів, 

за допомогою яких здійснюється правове регулювання однорідних 

суспільних відносин [46, с. 156]. Рабінович П. М., враховуючи те, що 

суспільні відносини – це відносини між людьми, зазначає, що предметом 

правового регулювання виступають однорідні відносини між людьми в 

суспільстві. Поняття предмета правового регулювання, вказує автор, дає 

знання про те, що саме регулюється правом, а поняття методу правового 

регулювання дає відповідь на питання як, яким чином, засобом, способом 

держава надає нормативний вплив на суспільні відносини [30, с. 119].  

Як зазначає Пархоменко Н. М., предметові правового врегулювання, 

притаманні такі характерні ознаки: це однорідний вид суспільних 

відносин, на який впливають норми певної галузі права; головним 

чинником, що обумовлює відмінність між галузями права, є специфічність 

регульованих суспільних відносин, які, відповідно, відрізняються за своїм 

змістом, метою й завданням; кожній галузі права відповідає певна сфера 

однорідних суспільних відносин, тобто певний предмет правового 

регулювання [196, с. 390]. 

Луць Л. А. серед ознак методу правового регулювання називає такі: 

це спосіб (прийоми) впливу на суспільні відносини за допомогою правових 

засобів; наявність однорідних суспільних відносин, що піддаються впливу; 

існування визначеного кола суб’єктів, на яких здійснюється вплив; 
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встановлення правового статусу суб’єктів; наявність підстав виникнення 

прав та обов’язків (юридичні факти); встановлення змісту прав та 

обов’язків; визначення процедури реалізації прав та обов’язків; визначення 

характеру юридичних наслідків [46, с. 161]. 

Таким чином, предмет виступає основним критерієм угрупування 

нормативно-правових приписів у галузі, оскільки він має об'єктивний 

зміст, передбачений характером суспільних відносин, натомість метод 

правового регулювання значною мірою має суб’єктивний характер 

(залежить від волі суб’єкта правотворчості). Проте вони обидва відіграють 

важливу роль в побудові галузевої структури, тісно взаємодіють один з 

одним.  

У галузевій юриспруденції щодо галузевої системи джерел права 

висловлюються такі точки зору. 

На думку Васильченко О. П., найважливішими ознаками системи 

джерел конституційного права України є: а) множинність форм вираження 

правових норм; б) ієрархічна підпорядкованість; в) пріоритет закону; г) 

зміна співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права; д) 

існування «нетрадиційних» (вторинних, додаткових) регуляторів [64, с. 

10]. 

Цоклан В. І. зазначає, що основними ознаками системи сучасних 

джерел конституційного права України є: 1) втілення в системі ієрархії 

основних суб’єктів конституційного правотворення – Українського народу, 

Української держави, територіальних громад України і їх політичної волі; 

2) тяжіння до відтворення в системі сучасних джерел конституційного 

права України багатоаспектної системи національного конституційного 

права та її складових елементів; 3) наявність стійких креативних 

(ідеологічних), предметних, структурно-функіональних та інших правових 

зв’язків між окремими учасниками джерелами конституційного права 

України і їх групами; 4) динамічність системи та кореспондування її 

розвитку з конституційно-правовою реформою; 5) особливе, установче та 
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системоутворююче місце в системі сучасних джерел національного 

конституційного права Конституції України; 6) пріоритетність у системі 

сучасних джерел конституційного права України системи законодавства; 

7) утвердження «нетрадиційних» для національної правової системи в 

цілому джерел конституційного права – судових прецедентів, правових 

звичаїв, правових договорів тощо; 8) запровадження новітніх джерел 

конституційного права (універсалів, коаліційних угод, меморандумів 

тощо), юридична сила яких залишається нині невизначеною; 9) посилення 

впливу міжнародних (національних) джерел конституційного права, у 

першу чергу конституційного права Європейського Союзу, на систему 

сучасних джерел конституційного права України загалом; 10) збільшення 

кількості сучасних джерел конституційного права України, які складають 

відповідну галузеву систему та подальше урізноманітнення юридичних 

форм їх правового буття [76, с. 15-16].  

В той же час, Шемшученко Ю. С. характерними особливостями 

системи джерел конституційного права вважає: взаємозв’язок, 

взаємозалежність та ієрархічну субпідрядність; при цьому, місце 

конкретного джерела в ієрархії джерел визначає його юридична сила, а 

вона, звичайно, встановлюється конституцією країни [197, с. 102].  

Розглядаючи джерела цивільного процесуального права із системних 

позицій Діденко А. А. виділяє такі положення: а) наявність певних 

структурних елементів і системоутворюючих зв’язків між ними; б) 

наявність певної автономії й відносної самостійності у цих елементах 

системи як один щодо одного, так і щодо системи в цілому при її взаємодії 

з правовими формами, опосередковуючими економічні, соціальні, 

політичні й усі інші суспільні відносини; в) об’єктивність системи джерел 

цивільного процесуального права, що ґрунтується на його аналогічному 

характері; г) багатогранність системи, в основі формування якої лежить 

принцип змісту цивільних процесуальних правовідносин [198, с. 12-13]. 
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Васильєв С. В. робить висновок про те, що джерела цивільного 

процесуального права, які є складовою частиною системи джерел права 

України, характеризуються всіма особливостями, які притаманні цій 

системі: множинністю, суворою ієрархією, верховенством ролі закону 

[199, с. 143]. 

Ярошенко О. М. вирізняє наступні ознаки системи джерел трудового 

права: обумовленість суспільних відносин, які регламентуються цією 

системою, предметом і методом правового регулювання; цілісність, тобто 

організаційно-структурна відокремленість усієї системи джерел права; 

неаддитивність (принципова незвідність регулятивних властивостей 

системи до суми регулятивних властивостей її елементів); чисельність 

джерел як елементів цієї системи; певна самостійність кожного джерела 

права, зумовлена сферою впорядкування й компетенцією нормотворця, що 

його прийняв; точно визначене становище кожного джерела права в системі 

джерел цієї галузі; структурна упорядкованість елементів (джерел) 

розглядуваної системи, що визначає їх функціональні взаємозв’язки і 

взаємозалежності (наприклад, спеціалізація правових норм, регулюючих 

трудові відносини) [200, с. 33]. 

На думку Колєснікова Є. В., система джерел кримінально-

процесуального права, будучи складовою частиною системи джерел права, 

характеризується всіма особливостями, що властиві цій системі. До таких 

особливостей системи джерел права відносить їхню множинність, чітку 

ієрархію та панівну роль закону [201, с. 14-15]. Така система наділена й 

галузевими особливостями, які залежать від таких основних факторів: 1) 

від виду «суспільних відносин, що регулюються цією галуззю права; 2) від 

виду джерел права галузі, що розглядається. Особливості системи джерел 

кримінально-процесуального права полягають у тому, що вона містить 

сукупність норм, які регулюють кримінально-процесуальні відносини, а 

також у тому, що кримінально-процесуальні відносини регулюються 

безліччю джерел права [201, с. 14-15]. 
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Водночас, Дроздов О. М. виділяє такі ознаки системи джерел 

кримінально-процесуального права України: 1) структурна 

упорядкованість елементів (джерел) цієї системи визначає їхні 

функціональні залежності та взаємодію (наприклад, спеціалізація правових 

норм, що регулюють кримінально-процесуальні відносини): 

неаддитивність (принципова незвідність регулятивних властивостей 

системи та підсистем джерел кримінально-процесуального права до суми 

регулятивних властивостей складових її елементів); взаємозалежність 

системи джерел кримінально-процесуального права і середовища. Під 

середовищем існування даної системи, з точки зору впливу на неї, слід 

розуміти сукупність домінуючих в сучасному суспільстві політичних, 

економічних та правових (наприклад, рівень розвитку правозахисних 

механізмів в царині основоположних прав та свобод людини) чинників, які 

формують, з одного боку, як систему джерел права в цілому, так і систему 

джерел кримінально-процесуального права зокрема; з іншого боку, 

реальний стан боротьби зі з злочинністю в Україні. В свою чергу, система 

джерел кримінально-процесуального права здійснює зворотній 

регулятивний вплив на вищезазначені чинники, визначаючи тенденції їх 

розвитку; 2) обумовленість суспільних відносин, які регулюються цією 

системою [67, с. 26]
 
предметом і методом кримінально-процесуального 

регулювання: цілісність, структурна упорядкованість, тобто організаційно-

структурна відокремленість усієї системи джерел кримінально-

процесуального права від систем інших галузей права. Причому 

перспективним є дослідження проблеми сумісності джерел кримінально-

процесуального права в аспекті їх узгодженого, комплексного впливу на 

суспільні відносини, формування узгоджувального правотлумачного 

підходу в теорії кримінального процесу. Причому наведена цілісність не 

заперечує, а навпаки, констатує певну автономність та самостійність 

окремих джерел права; складна, багатоелементна, багаторівнева та 

ієрархічно побудована структура системи джерел кримінально-



81 
 

процесуального права, очолювана Конституцією України та Європейською 

конвенцією з прав людини та основоположних свобод. Система джерел 

кримінально-процесуального права складається з окремих джерел 

кримінально-процесуального права, які в свою чергу утворюють відповідні 

підсистеми (підсистема джерел права, які визначають правовий статус 

підозрюваного); підсистеми є динамічними правовими утвореннями та 

обумовлені диференціацією та спеціалізацією процесуальних процедур, які 

є на думку Грошевого Ю. М. однією з тенденцій розвитку системи 

процесуального права [67, с. 27].  

Наведені підсистеми можуть класифікуватись в залежності від 

предмету регулювання, наприклад: система джерел права, які визначають 

правовий статус підозрюваного, які спрямовані на врегулювання інституту 

доказів та доказування у кримінальному процесі тощо; дієвість та 

цілеспрямованість функціонування як системи джерел кримінально-

процесуального права в цілому, так і її підсистем та окремих елементів з 

метою забезпечення прав і свобод людини (стаття 3 Конституції України) 

та задля вирішення завдань кримінального судочинства (стаття 2 

Кримінального процесуального кодексу України). Визначальною ознакою 

дієвості функціонування згадуваної системи джерел є наявність в системі 

джерел кримінально-процесуального права лише чинних нормативних 

положень. В іншому випадку система втрачає свій регулятивний смисл; 

множинність джерел кримінально-процесуального права як елементів цієї 

системи обумовлена як чисельністю нормотворчих та нормозастосовчих 

суб’єктів у царині кримінально-процесуальних відносин так і 

багатогранністю самих цих відносин; панівна роль закону як 

основоположної форми існування джерел кримінально-процесуального 

права в регулюванні кримінально-процесуальної діяльності, що знаходить 

своє закріплення в пункті 14 частини 1 статті 92 Конституції України тощо 

[67, с. 28]. 
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Проте, характеристика природи структури галузевої системи джерел 

права, що представлена у галузевій юриспруденції, містить суттєві 

розбіжності із загальнотеоретичною конструкцією. Це, в свою чергу, 

викликає застереження, адже для галузевої будови можуть бути 

притаманні як загальні ознаки структури, так і спеціальні, що 

відображають властивості кожної з цих нормативно-правових галузей. 

В той же час, якщо порівнювати галузеву структурну частину 

системи джерел права України та інших держав романо-германського типу, 

то слід зазначити, що у всіх цих системах спостерігається відповідність 

галузевій структурі системи права, а також диференціація на публічне та 

приватне право. У кожній з названих систем в основному виокремлюють: 

конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне, трудове, 

кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне право. 

Поряд з цим, в національних системах джерел права формуються й 

інші системні утворення. Так, у системі джерел права України [46, с. 162], 

Французької Республіки [80, с. 54], Федеративної Республіки Німеччина 

[80, с. 55], Республіки Білорусь [202, с. 11], Республіки Польща [203], 

Чеської Республіки [204, с. 294]
 
функціонує фінансове право, хоча в деяких 

країнах як самостійну галузь виділяють податкове право (Республіка 

Польща [204, с. 104-105], Республіка Молдова [205; 206, с. 513]). У 

Республіці Молдова [206, с. 513], Республіці Білорусь [202, с. 11], Україні 

[46, с. 162] сформувалося земельне право. Для України [46, с. 162], 

Федеративної Республіки Німеччина [206, с. 203], Республіки Білорусь 

[202, с. 11], Республіки Польща [203] притаманне трудове право, а для 

Французької Республіки – муніципальне [207, с. 42]. 

Варто зазначити, що найбільш диференційованими є пострадянські 

системи джерел права (зокрема й Україна), де крім зазначених, виділяють: 

сімейне, кримінально-виконавче право, господарський процес та ін. Все 

більше витребуваним для всіх систем джерел права стає екологічне право, а 

для деяких – адміністративна юстиція. Водночас, варто зазначити, що 
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посилення диференціації не завжди є позитивним, оскільки може 

створювати умови для дублювання та інших деформацій. Саме тому в 

правових системах країн Європейського Союзу (ЄС) спостерігається 

посилення уніфікованості нормативно-правових приписів у межах права 

ЄС.  

Як вже зазначалося, цілісність та стійкість у системі забезпечується 

постійними зв’язками між елементами, частинами та іншими системними 

утвореннями. 

У тлумачних словниках поняття «зв’язок» визначається як: 

співвідношення між різними факторами, явищами, подіями і т. ін., 

заснованій на взаємозалежності та взаємообумовленості; міцне сполучення, 

скріплення, з'єднання чого-небудь з чимсь [208]; послідовність, 

узгодженість, стрункість (в думках, висловлюваннях тощо) [209]. У 

філософії – взаємозумовленість існування явищ, розділених у просторі та в 

часі [210].  

Можна зробити висновок про те, що зв'язок характеризується 

відносинами взаємозалежності та взаємообумовленості між факторами, 

явищами, подіями тощо. 

Ці зв’язки класифікують за об’єктами пізнання, за формами 

детермінізму (однозначні, ймовірнісні та кореляційні), за їх силою (жорсткі 

та корпускулярні), за характером результату, який дає зв'язок (зв'язок 

породження, зв'язок перетворення), за напрямком дії (прямі та зворотні), за 

типом процесів, які визначає цей зв'язок (зв'язок функціонування, зв'язок 

розвитку, зв'язок управління), за змістом, який є предметом зв'язку (зв'язок, 

що забезпечує перенесення речовини, енергії або інформації) [210]. 

У юридичній літературі також здійснюється характеристика зв’язків 

між правовими явищами, зокрема й їх класифікація.  

Так, Черданцев О. Ф. виділив наступні системоутворюючі зв'язки 

права, що забезпечують його цілісність: генетичні, структурні (зв'язку 

будови), субординаційні, координаційні (взаємодії) та управління [211, с. 
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10].  

Тополевський Р. Б. [52, с. 11]
 
та Пархоменко Н. М. [49, с. 193] 

виокремлюють структурні, генетичні та функціональні зв’язки системи 

джерел права. Натомість Гаджинова М. Ф. виділяє лише два їх види: 

субординаційні та координаційні [42, с. 7]. 

Аналізуючи систему джерел позивного права, Гарашко А. Ю., 

приходить до висновку про відсутність у ній генетичних зв’язків. 

Поділяючи таку думку, слід зазначити, що такі зв’язки характерні лише для 

біологічних систем-організмів, які передають інформацію з покоління в 

покоління і зумовлюють її спадковість. Відсутність таких зв'язків 

обумовлює відносну незалежність одних джерел права від інших [120]. Та й 

у словниках поняття «генетичний» трактується як: 1) такий, що стосується 

народження, походження, генези; 2) який стосується генетики [131, с. 502]. 

В той же час, між вітчизняними нормативно-правовими приписами 

можна прослідкувати зв’язки субординації. Так, для прикладу, в 

положеннях статті 8 Конституції України зазначено, що «Конституція 

України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові 

акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» 

[189]. Зважаючи на це, без ієрархії належне функціонування структури 

системи джерел права України неможливе.  

Потрібно звернути увагу й на те, що в країнах континентального 

типу основним законом визнається конституція, яка займає найвище місце 

в ієрархії нормативно-правових актів. І не має значення чи прийнята вона у 

формі конституції чи у формі конституційного закону. Саме конституція 

визначає ієрархічні зв'язки в нормативно-актній підсистемі. За критерієм 

юридичної сили після основного закону слідують такі нормативно-правові 

акти: конституційні закони, органічні закони (наприклад, Королівство 

Іспанія), звичайні закони. У Республіці Молдова діють і ординарні закони 

[212], у Французькій Республіці важливе значення займають також 

ордонанси (акти, які приймаються урядом з дозволу парламенту та за 
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висновком Державної ради в областях, які зазвичай регулюються 

законодавством) [206, с. 630]. 

Як вже зазначалось, окрім субординаційних зв’язків між елементами, 

частинами та іншими системними утвореннями, у літературі виділяють 

також зв’язки координаційні. Погоджуючись із цим, можна навести такий 

приклад із законодавства України: у статті 4 Господарського кодексу 

України зазначено, що до господарських відносин, що виникають із 

торговельного мореплавства і не врегульовані Кодексом торговельного 

мореплавства України, застосовуються правила цього кодексу [213]. 

Отож, зв’язки координації та субординації між елементами, 

частинами та іншими системними утвореннями – це ще одна – функційна 

структурна частина сучасної системи джерел права України. 

З метою реалізації єдності структури системи джерел права України 

необхідною є наявність взаємоузгодженості нормативно-правових 

приписів та інших системних утворень (структурна впорядкованість).  

Гарашко А. Ю. називає цю властивість структурністю, розуміючи її 

як упорядкування системи, розташування елементів у певній послідовності 

[44, с. 12-13].  

У тлумачних словника поняття «упорядкований» розуміється як 

такий, що має належний порядок єдиних, упорядкованих правил; має все 

необхідне для нормального життя, праці і т. ін.; добре організований, 

налагоджений; характеризується певною послідовністю, черговістю 

чогось, в якому виражається якась закономірність і т. ін. [208]. 

За допомогою структурної впорядкованості нормативно-правових 

приписів та інших системних утворень забезпечується належне правове 

регулювання суспільних відносин. Крім того, їх правильне розташування у 

межах системи, забезпечує функціонування як координаційних, так і 

субординаційних зв’язків між ними та у межах структурних частин, їх 

взаємоузгодженість. 



86 
 

Елементи, частини та інші системні утворення мають взаємодіяти 

між собою, взаємодоповнюючи один одного, що свідчитиме про 

інтегративність структури. Взаємодія елементів є також умовою 

виникнення, функціонування, зміни та розвитку системи. 

Зокрема, у випадку втрати чинності закону, припиняють діяти і ряд 

інших законів, чи окремих нормативно-правових приписів.  

До прикладу, Закон України від 28.12.2014 року «Про внесення змін 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України» визначає такими, що втратили чинність ряд нормативно-

правових актів, зокрема: Закон України «Про введення мораторію на 

ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я»; Постанову 

Верховної Ради України від 5 червня 2014 року «Про схвалення 

Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Доступність та якість 

загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»; Постанову 

Верховної Ради України від 6 вересня 2005 року «Про недопущення 

закриття об’єктів соціально-культурного призначення в сільській 

місцевості»; Постанову Верховної Ради України від 19 грудня 2008 року 

«Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних 

закладів у сільській місцевості»; Постанову Верховної Ради України від 8 

лютого 2012 року «Про впровадження мораторію на закриття державних і 

комунальних закладів культури у сільській місцевості»; Постанову 

Верховної Ради України від 18 червня 2014 року «Про встановлення 

мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і 

комунальної форм власності» [214]. 

Трапляються випадки, коли законом денонсуються нормативно-

правові договори. Наприклад, Закон України «Про денонсацію Угоди між 

Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у 

військовій галузі», Закон України «Про денонсацію Угоди між Україною 

та Російською Федерацією про співробітництво в галузі воєнної розвідки», 

Закон України «Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом 
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Російської Федерації про організацію військових міждержавних перевезень 

та розрахунки за них» тощо. У них зазначено про те, що угоди 

денонсовуються, Міністерству закордонних справ України необхідно 

здійснити усі відповідні процедури згідно з положеннями Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів та Закону України «Про 

міжнародні договори України, а Кабінету Міністрів України привести свої 

нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом [215]. 

З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу 

України втратив чинність Кримінально-процесуальний кодекс України 

1960 року, про що зазначено у пункті 2 Прикінцевих положень нового 

Кримінального процесуального кодексу України. В той же час, у пункті 21 

Перехідних положеннях цього ж кодексу вказано, що: «Кабінет Міністрів 

Україниу тримісячний строк з дня опублікування цього Кодексу повинен: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; 

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим 

Кодексом. У місячний строк з дня опублікування цього Кодексу внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення 

законодавчих актів у відповідність із цим Кодексом» [216]. 

Отож, таке приведення у відповідність включатиме в себе також 

зміну та припинення дії певних нормативно-правових приписів.  

Взаємодія структурних утворень, до прикладу, проявляється і у тому, 

що для реалізації певного нормативно-правового припису необхідно 

звернутися до кількох нормативно-правових актів. Так, у статті 279 

Цивільного кодексу України вказано: «якщо особа, яку суд зобов'язав 

вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового 

права, ухиляється від виконання судового рішення, на неї може бути 

накладено штраф відповідно до Цивільного процесуального кодексу 

України» [188]. Відповідно до статті 410 Цивільного кодексу України 
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«землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною 

ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом» [188]. 

Для структури системи джерел права характерним є і зв’язкок між її 

окремими підсистемами: нормативно-правових актів, нормативно-

правових договорів, правових прецедентів тощо, які у свою чергу, також 

можуть утворювати системи, наприклад, підсистема нормативно-правових 

актів утворюється із системи законодавства та системи підзаконних 

нормативно-правових актів [49, с. 192]. 

На можливість існування в межах системи джерел права 

нормативно-актної, договірної, прецедентної, звичаєвої підсистем 

вказують й інші вчені [120]. 

У сучасній системі джерел права України нормативно-правові 

приписи об’єктивуються у різноманітних зовнішніх формах права. 

Критерієм угрупування нормативно-правових приписів у джерельну 

структурну частину є спосіб їх об’єктивації. 

На нинішньому етапі в Україні це підсистеми нормативно-правових 

актів (законів та підзаконних нормативно-правових актів), нормативно-

правових договорів (міжнародних договорів, колективних договорів, угод). 

Найпоширенішим джерелом права в Україні є нормативно-правові 

акти, до яких належать закони та підзаконні акти. 

До законів України у юридичній літературі відносять: Конституцію 

України, конституційні закони, звичайні закони, кодекси України, Основи 

законодавства України [46, с. 222]. Це найоб’ємніша підсистема. 

Варто зазначити, що у період з 1991 по 2007 рік було прийнято 3426 

законів, а з 2007 по 2015 рік – 1909 законів. Нині у системі законодавства 

налічується вже понад 5 тисяч законів. 

В той же час, лише понад тисяча з них є первинними законами, і ще 

понад тисяча – це закони про ратифікацію міжнародних договорів, а інші – 

це закони про внесення змін та доповнень до законів України. 
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До складу нормативно-правових актів також належать і підзаконні 

нормативно-правові акти.  

Так, до основних їх видів в Україні належать: постанови Верховної 

Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України; накази, постанови, 

розпорядження, рішення міністерств, державних комітетів та інших 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів; 

розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; рішення місцевих 

рад та інші підзаконні нормативно-правові акти України [46, с. 223]. 

У системі джерел права України найбільшу питому вагу становлять 

саме підзаконні нормативно-правові акти. Така значна їх кількість 

спостерігається й у інших пострадянських правових системах (у Республіці 

Молдова, Республіці Білорусь). Натомість у правових системах країн 

Європейського Союзу об’єм таких актів не настільки значний. 

У системі джерел права України важливе місце займають і кодекси. 

Нині їх налічується 22, зокрема: Цивільний кодекс України, Кримінальний 

кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс 

України, Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс 

України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Податковий 

кодекс України, Бюджетний кодекс України, Повітряний кодекс України, 

Митний кодекс України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Господарський процесуальний кодекс України та ін. 

Серед вітчизняних джерел права виокремлюються нормативно-

правові договори (міжнародні договори, колективні договори, угоди).  

У юридичній літературі за сферою дії (чи дії у просторі) нормативно-

правові договори поділяються на міжнародні та внутрішньодержавні. 

Міжнародні договори поділяються на універсальні та регіональні, а також 

багатосторонні та двосторонні. В той же час внутрішньодержавні – на 

загальнодержавні, генеральні, галузеві, регіональні, міжрегіональні, 

муніципальні та локальні [217, с. 176]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3393-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12


90 
 

Існують й інші класифікації нормативно-правових договорів. 

Зокрема, Закон України «Про колективні договори і угоди» 

передбачає, що в Україні діють такі їх різновиди: на національному рівні - 

генеральна угода; на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди; на 

територіальному рівні - територіальні угоди [218].  

Закон України «Про міжнародні договори України» передбачає, що 

до міжнародних договорів, які укладаються від імені України відносять: 

політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, 

розмежування виключної (морської) економічної зони і континентального 

шельфу України; ті, що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і 

громадянина; договори про участь України в міждержавних союзах та 

інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної 

безпеки; про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил 

України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил іноземних 

держав на територію України, умови їх тимчасового перебування, 

включаючи терміни виведення, фінансово-економічні, екологічні та інші 

наслідки і компенсації; про використання території та природних ресурсів 

України; яким за згодою сторін надається міждержавний характер. Від 

імені Уряду України укладаються міжнародні договори України з 

економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших 

питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України. Міжвідомчими 

є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних 

колегіальних органів [219]. 

У системі джерел права України зустрічаються і правові звичаї. Вони 

існують у вигляді звичаїв ділового обороту, національних звичаїв, 

місцевих звичаїв, що закріплені у якості джерел права у Цивільному 

кодексі України. 

Так, у статті 7 цього Кодексу зазначено, що цивільні відносини 

можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. У статті 
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28 Цивільного кодексу України вказано, що ім'я фізичної особи, яка є 

громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по 

батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної 

меншини, до якої вона належить (згадки про правові звичаї та звичаї 

ділового оброту також містяться в частинні 4 статті 213 Цивільного 

кодексу України, статті 333 Цивільного кодексу України, пункті 1 частини 

1 статті 444 Цивільного кодексу України, статті 526 Цивільного кодексу 

України, статті Цивільного кодексу України, статті 529 Цивільного 

кодексу України, статті 531 Цивільного кодексу України тощо) [188]. 

Також у частині 3 статті 82 Конституції України також визначено, 

що засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший 

за віком народний депутат України [189]. 

Морські звичаї, звичаї порту, звичаї ділового обороту, звичаї 

торгового мореплавства закріплені у якості джерел права у Кодексі 

торгового мореплавства України. Так, у статті 146 цього Кодексу 

зазначено, що вантаж розміщується на судні за розсудом капітана, але не 

може бути поміщений на палубі без письмової згоди відправника, за 

винятком вантажів, перевезення яких на палубі допускається відповідно до 

чинних правил і звичаїв [220]. 

У 2012 році був прийнятий Закон України «Про морські порти 

України», в якому теж правові звичаї зафіксовані як джерела права. Так, у 

статті 9 цього Закону прописаний цілий звід звичаїв морського порту [221]. 

Натомість в інших державах континентального типу, нормативно-правові 

приписи об’єктивуються й у інших джерелах права, зокрема і в 

нормативно-правових прецедентах. 

Так, у Республіці Білорусь до джерел права відносять нормативно-

правові акти, нормативно-правові договори (міжнародні та колективні 

договори), правові звичаї, судові рішення (акти конституційного суду, 

постанови Пленуму Верховного Суду і Вищого Господарського суду 

Республіки Білорусь) [181], законодавство Митного союзу. 
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У систему джерел права Республіки Молдова включені: нормативно-

правові акти (Конституція, конституційні, органічні та ординарні закони, 

укази Президента Республіки, постанови і розпорядження Уряду, 

підзаконні акти міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування), 

правові принципи, міжнародні договори [212]. 

У Республіці Польща до джерел права відносяться нормативно-

правові акти (конституція, закони, розпорядження, акти місцевого права – 

на території діяльності органів, які його встановили), нормативно-правові 

договори (міжнародні договори) [222], джерела права Європейського 

Союзу. 

До джерел права Французької Республіки відносять: нормативно-

правові акти (центральне місце займає Конституція 1958 року та 

Декларація прав людини та громадянина 1789 року, консолідовані акти, 

кодекси, ордонанси, декрети, рішення, постанови, циркуляри, інструкції 

повідомлення тощо [223]), нормативно-правові договори, правові звичаї 

(передбачено, що вони можуть використовуватися як доповнення до 

законодавчих положень [48, с. 500]), принципи права [80, с. 40-42; 225], 

джерела права Європейського Союзу. Натомість судовий прецедент 

офіційно не визнається. Так, стаття 5 Цивільного кодексу прямо забороняє 

суду виносити рішення по справах у вигляді загального припису [81, с. 19]. 

У систему джерел права Федеративної Республіки Німеччина 

включені: нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, 

принципи права, правові звичаї (з вельми обмеженою сферою дії) [206, с. 

203; 80, с. 38], джерела права Європейського Союзу. Усе частіше сучасні 

науковці, окрім названих джерел права, виділяють і рішення 

Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина [224, с. 54]
 
та 

зазначають, що вони за юридичною силою та місцем у правовій ієрархії 

фактично прирівнюються до законів парламенту [223]. 

У Чеській Республіці до джерел права відносять: нормативно-правові 

акти (їх ієрархія наступна: Конституція, Хартія основних прав і свобод, 
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конституційні закони, звичайні закони, рішення Президента Республіки, 

розпорядження уряду, правові приписи міністерств, інших 

адміністративних відомств та органів територіального самоврядування [82, 

с. 738]), ратифікаційні міжнародні договори, деякі рішення 

Конституційного Суду Чеської Республіки [206, с. 856], джерела права 

Європейського Союзу. Судові прецеденти, принципи права, правові 

доктрини і правові звичаї мають лише допоміжний характер. 

Систему джерел права Королівства Іспанія складають: нормативно-

правові акти (конституція, органічні та звичайні закони, декрети Короля – 

фактично Ради Міністрів; підзаконні акти органів державного управління) 

[206, с. 310]; принципи права [80, с. 66], ратифікаційні міжнародні договори 

[206, с. 310], джерела права Європейського Союзу. Стосовно звичаїв, то 

вони застосовується тільки у випадках прогалин у відповідному законі, 

якщо зміст звичаю не суперечить моралі, публічному порядку і може бути 

доведений. Звичаї ділового обороту (узвичаєння) розглядаються в якості 

звичаю, за винятком випадків, коли вони виступають лише для тлумачення 

намірів [81, с. 40]. 

Таким чином, особливістю правових систем країн Європейського 

Союзу є те, що до їхніх національних джерел права відносять не лише 

міжнародні договори, але й джерела права Європейського Союзу. 

Для структури сучасної системи джерел права України притаманний 

також і динамічний характер. Зокрема, це дає можливість змін, появи 

нових компонентів. Так, якщо ще донедавна в основному функціонували 

лише нормативно-правові акти, то сьогодні збільшується кількість 

міжнародних договорів та посилюється їх значення у вітчизняному 

правовому регулюванні. 

Підсумовуючи усе вищенаведене, можна зробити висновок про те, 

що угрупування нормативно-правових приписів у межах структури 

здійснюється за різними критеріями, але, насамперед, – за предметом та 

методом правового регулювання, зовнішніми формами права, юридичною 
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силою, що дозволяє виокремити необхідні та доцільні структурні частини, 

які забезпечують цілісність та стабільність системи. 

Все це є свідченням того, що система джерел права є складним 

утворенням, стійкість та цілісність якого має забезпечувати належна 

внутрішня її організація (структура). 

 

3.2. Загальнотеоретична характеристика основних структурних 

частин системи джерел права України 

 

Виокремлення та характеристика основних структурних частин 

системи джерел права України: галузевої, функційної, джерельної дозволяє 

поглибити знання про внутрішню організацію цієї системи, виявити 

проблеми функціонування та ефективні способи їх розв’язання.  

Як зазначалося, предмет та метод правового регулювання дозволяє 

виокремити галузеву структурну частину системи джерел права України. 

Ця структурна частина складається із нормативно-правових галузей. 

На жаль, у юридичній літературі нормативно-правову галузь, як 

правило, називають «галузь законодавства», або ж ототожнюють із 

галуззю права. Хоча ці терміни позначають різні правові явища. Так, 

галузь права є складовою частиною системи права та пізнавальною 

конструкцією, завдяки якій аналізується внутрішня будова позитивного 

права, тобто права в статиці. Як правило, під галуззю права розуміють 

сукупність норм права, що регулюють відносно самостійну сферу 

однорідних суспільних відносин спеціальним методом. В той же час, 

нормативно-правова галузь є підсистемою нормативно-правових приписів, 

що регулює певну сферу однорідних суспільних відносин специфічним 

методом правового регулювання. Вона дозволяє охарактеризувати право в 

динаміці та є складовою частиною системи джерел права. 
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Галузь законодавства також є підсистемою нормативно-правових 

приписів, але лише тих, що зафіксовані у законах. Вона є складовою 

системи законодавства і входить до структури нормативно-правової галузі. 

Отже, поняття «нормативно-правова галузь» є значно ширшим від 

поняття «галузь законодавства». 

Виокремлюється нормативно-правова галузь завдяки предмету та 

методу правового регулювання, тобто сукупності однорідних суспільних 

відносин та прийомів (способів) та засобів, за допомогою яких 

здійснюється їх правове регулювання. 

Основними її системними утвореннями є нормативно-правові 

інститути, хоча можуть утворюватися підгалузі та інші системні 

утворення.  

Оскільки нормативно-правова галузь є динамічною підсистемою, 

вона має у значній мірі суб’єктивний характер (залежить від суб’єкта 

правотворення), тому повинна оперативно реагувати на зміни, що 

відбуваються у суспільстві. 

Сучасна вітчизняна система джерел права складається із низки 

нормативно-правових галузей: конституційної, цивільної, кримінальної, 

адміністративної, трудової, земельної, фінансової, цивільно-процесуальної, 

кримінально-процесуальної сімейної, кримінально-виконавчої та ін. 

У вітчизняній системі джерел права, як і в будь-якій системі 

континентального права, переважає галузева структура, в якій значна 

частка відводиться матеріальним нормативно-правовим приписам. 

Важливою для цих систем є публічно-правова та приватно-правова 

типологізація.  

Звичайно, для кожної нормативно-правової галузі важливим 

параметром її самостійності є предмет правового регулювання. Так, для 

конституційної нормативно-правової галузі – це відносини щодо основ 

конституційного ладу, формування органів держави, правового статусу 

особи; для цивільної – майнові та особисті немайнові відносини; для 



96 
 

трудової – трудові відносини всіх працівників; для адміністративної – 

управлінські відносини; для кримінальної – відносини, що виникають у 

результаті вчинення злочину; для господарської – відносини, що 

виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності 

між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими 

учасниками відносин у сфері господарювання. Для процесуальних 

нормативно-правових галузей – відносини з приводу здійснення 

судочинства. 

Важливим параметром залишається і метод правового регулювання, 

наприклад, для конституційної нормативно-правової галузі – 

імперативний; для цивільної – диспозитивний; для трудової – змішаний 

(диспозитивний та імперативний); для адміністративної – імперативний; 

для кримінальної – імперативний; для господарської – змішаний 

(диспозитивний та імперативний). Для процесуальних нормативно-

правових галузей – як імперативний (кримінально-процесуальна), так і 

змішаний (цивільно-процесуальна). 

Ці критерії дозволяють сформувати стійкі галузеві підсистеми 

нормативно-правових приписів. 

У тій чи іншій вітчизняній нормативно-правовій галузі 

функціонують нормативно-правові підгалузі та інститути. 

У системі джерел права України можна виділити нормативно-

правові підгалузі, зокрема: власності, зобов’язання, спадкування, 

соціального забезпечення, банківську, податкову, муніципальну, лісову, 

гірничу, медичну тощо. 

За предметом правового регулювання виділяють галузеві та 

міжгалузеві нормативно-правові інститути. Так, до вітчизняних галузевих 

нормативно-правових інститутів належать інститут громадянства, 

референдуму, необхідної оборони, передачі на поруки, співучасті у 

злочині, інститут договіру постачання, інститут договіру дарування тощо. 
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Серед міжгалузевих інститутів можна виділити інститут приватної 

власності, інститут екологічної відповідальності, інститут гласності та ін. 

Існують й інші класифікації вітчизняних нормативно-правових 

інститутів, зокрема: за функціями у правовому регулюванні виділяють 

регулятивні та охоронні нормативно-правові інститути, за складом – прості 

та складні, в той час як за характером регулювання суспільних відносин 

виокремлюють матеріальні та процесуальні інститути [46, с. 160]. 

Проте, значимими для такого угрупування є також мета правового 

регулювання та практичні потреби, а також основні галузеві юридичні 

конструкції. Останні розглянемо детальніше. 

Основне значення юридичної конструкції полягає в тому, що вона 

дає готовий типовий зразок, схему, у яку «зодягнеться» правовий матеріал. 

Ці схеми відіграють важливу роль у різних сферах правової дійсності. Так, 

у сфері правотворчості використання юридичних конструкцій полегшує 

формулювання нормативних приписів, надає нормативно-правовим актам 

чіткості, логічності, послідовності, забезпечує формальну визначеність 

права. При цьому певною мірою юридичні конструкції обмежують вільний 

розсуд законодавця, вимагаючи від нього дотримання законів правової 

логіки, змушуючи висловлювати свою думку заздалегідь заданими 

структурами мислення [225, с. 192-193].  

Так, Пономарьов Д. Є. аналізуючи загальнотеоретичні 

напрацювання, присвячені питанням юридичних конструкцій, виокремив 

чотири підходи до їх розуміння. За першим підходом, юридичні 

конструкції розглядаються як засоби юридичної техніки, тобто як різновид 

засобів оформлення, внутрішнього структурування та зовнішньої 

організації правового матеріалу у нормативних актах. За другим підходом 

– юридичні конструкції проявляються у тому, що вони належать до числа 

пізнавальних засобів правознавства як науки, об’єктом пізнання якої є 

правова дійсність. Відповідно до третього підходу, юридичні конструкції 

трактуються як первинні структурні елементи права. За останнім, 
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методологічним підходом, юридичні конструкції є специфічними засобами 

юридичного мислення, які з однієї сторони розглядаються як елемент 

методу правознавства, а з іншої – як мисленнєвий засіб, що забезпечує 

здійснення практичної юридичної діяльності [226, с. 8-9]. 

Зінченко О. В. під юридичною конструкцією, як засобу пізнання 

правових явищ, розуміє логіко-теоретичну модель системно-структурного 

розташування правового матеріалу, яка забезпечує внутрішню єдність 

змісту правового явища та об’єктивне елементно-структурне відображення 

його сутності [227, с. 4]. 

Скрипник О. В. зазначає, що юридична конструкція – це абстракція 

(або реально існуючих відносин, або ідеальна), яка є правовою категорією, 

або правовою моделлю, що є проявом її форми і змісту [228, с. 6]. 

Необхідно погодитись із висновками Левицької Н. О., зробленими за 

результатами аналізу напрацювань з питань юридичних конструкцій, про 

те, що ця конструкція має відображати нормативну побудову суб’єктивних 

прав та обов’язків; системну побудову (взаємозв’язки з іншими 

нормативно-правовими приписами: у межах інституту, галузі, системи 

джерел права); галузеву типологізацію (відповідність основним 

параметрам галузі права) [229, с. 49]. 

Серед юридичних конструкцій можна виокремити загальноюридичні 

та галузеві. Такий поділ фактично здійснює у своїй роботі й Шутак І. Д., 

пропонуючи відповідні приклади [230, с. 274–275]. Так, до 

загальноюридичних конструкцій, автор, зокрема, відносить юридичну 

конструкцію суб’єктивного права та юридичного обов’язку, питома вага 

яких доволі значна. Натомість у конституційному праві можна викоремити 

юридичні конструкції прямої демократії, представницької демократії, 

легітимності, громадянства, федералізму тощо. В той же час, у 

адміністративному праві використовується конструкція загального 

інтересу, а у фінансовому – конструкція бюджетного фінансування 
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державних органів, прямі податки, непрямі податки, податкові збори тощо. 

У цивільну праві застосовується конструкція власності [230, с. 274–275]. 

Також необхідно зазначити, що для нормативно-правової галузі 

цінною є і така ознака як завершеність правового регулювання в межах 

самостійної сфери однорідних суспільних відносин. 

За юридичною силою у системі джерел права України 

виокремлюється і така структурна частина як функційна. Вона складається, 

насамперед, із субординаційних та координаційних зв’язків між 

нормативно-правовими приписами, іншими системними утвореннями. 

Для забезпечення субординаційних зв’язків між структурними 

частинами системи джерел права України використовується така ознака 

джерела права як юридична сила. Ці зв’язки називають також 

ієрархічними. 

Ієрархія – принцип структурної організації складних багаторівневих 

систем, що полягає в упорядкуванні взаємодії між рівнями як руху від 

вищого до нижчого. В ієрархічно побудованій системі існує структурна і 

функціональна диференціація: кожний рівень спеціалізується на виконанні 

певних функцій, а вищі рівні здійснюють функцію узгодження й інтеграції 

[231, с. 21]. 

У юридичні літературі найчастіше аналізується поняття «ієрархія» як 

одна з ознак зовнішньої форми (джерела) права. 

Так, ієрархічність джерел дійсно є однією із суттєвих властивостей 

форм права, є важливим вираженням внутрішньосистемних зв’язків 

джерел права [14, с. 108]. Ієрархія джерел права – це обумовлене 

сукупністю чинників, виражене в правовій формі та проявляється у 

взаємних зв'язках розташування джерел права на відповідних рівнях 

вертикальної структури законодавства [232, с. 37]. 

Саме тому під ієрархічною структурою пропонується розуміти 

вираження розмежування юридичної сили окремих видів джерел права і 

пов’язаної з цим встановленою співпідпорядкованістю джерел права в 
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органічній цілісній системі [14, с. 33]. Саме ієрархічність структури форм 

права, підпорядкованість та узгодженість актів певної галузі, на думку 

Шебанова А. Ф., є тим, що визначає самостійність галузі законодавства. 

При цьому він зазначає, що обов’язковою ознакою законодавства є 

наявність основного, «стрижневого» акта [233, с. 23]. 

Що ж до ієрархії у системі джерел права, то існують різні думки з 

приводу її існування. 

Так, на думку Толстика В. О., система джерел права є 

багаторівневою, тобто ієрархічною. Ця ієрархія може бути застосовна не в 

будь-якій системі, а лише в тій, яка є багаторівневою або, принаймні, 

дворівневою. Однорівневі системи не ієрархічними [51, с. 12].  

Такі вчені як Гурова Т. В. та Марченко М. М., теж віддають перевагу 

положенню про ієрархічність системи джерел права, зміст якого полягає в 

тому, що різні види джерел розрізняються залежно від ієрархії органів 

державної влади, які їх видають [9, с. 34; 48, с. 110].  

Подібне бачення має і Міцайков М. Розкриваючи значення і роль 

ієрархії в праві, він стверджує: «Наявність та функціонування правового 

порядку (особливо сучасного) неможливе без названого інституту або 

принципу. За допомогою ієрархії в праві досягається єдність великого 

числа правових норм (актів) і їх узгоджена дія ... Без ієрархії в праві ... 

неможливе функціонування правого порядку, оскільки це призведе до 

недостатності значимих передумов для здійснення цілей, які ставлять 

перед собою панівні суспільні сили...» [234, с. 53-56]. 

Натомість деякі вчені заперечують ієрархічність системи джерел 

права. Так, Жукова-Василєвська Д. В. зазначає, що система джерел права 

не ієрархічна, оскільки реально діючі джерела права, що входять до неї, не 

підпорядковані, а співвідношення джерел права не залежить від юридичної 

сили [12, с. 370-372].  

Із цим твердженням не можна погодитися, адже ієрархія притаманна 

системним, багаторівневим явищам, зокрема й структурі системи джерел 
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права України, сутність якої полягає в нерівності та підпорядкуванні 

нормативно-правових приписів.  

Крім того, юридична сила забезпечує ієрархію між її елементами у 

системі джерел права України. Зокрема, між нормативно-правовими 

договорами, законами, які мають вищу юридичну силу, та підзаконними 

актами.  

Отож, субординаційні зв’язки відображені в ієрархії між 

нормативно-правовими приписами у межах галузевої структурної частини 

чи системи джерел права в цілому.  

Так, у нормативно-актній підсистемі системи джерел права України 

основні субординаційні зв’язки описуються тріадою Конституція – закон – 

підзаконний акт [185, с. 137]. 

Про ієрархічність системи джерел права зазначається також і у 

галузевій юриспруденції. 

Зокрема, Кобернюк С. В. вказує, що система джерел права 

соціального забезпечення являє собою ієрархічну структуру, складові якої 

розрізняються за ступенем юридичної сили. Верховенство тут належить 

Конституції як основному закону, потім слідують закони та підзаконні 

акти [235, с. 157]. 

Константий В. О. та Васильченко О. П. поділяючи вищеназвану 

наукову позицію вчених, зазначають, що в ієрархії підзаконних 

нормативно-правових актів вища юридична сила належить указам та 

розпорядженням Президента України, які мають підзаконний характер, 

видаються на основі та на виконання Конституції і законів України у 

межах його повноважень, а нижчу сходинку займають постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої 

влади [69, с. 9; 206, с. 13-14]. Варто зазначити, що це стосується як джерел 

конституційного, так і адміністративного права. 
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Костюк В. Л. характеризуючи ієрархію у системі джерел трудового 

права, вказує, що найнижче місце в ній посідають рішення органів 

державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування [71, с. 11]. 

У юридичній літературі акцентується увага на тому, що можливі 

колізії між нормами актів також вирішуються в аспекті системності [231, с. 

21]. 

В той же час, принцип ієрархічності між джерелами права України 

відображено не лише у юридичній літературі. Він також фіксується й у 

вітчизняних нормативно-правових актах.  

Зокрема, у частині 1 та 2 статті 4 Цивільного кодексу України 

зазначено, що «основу цивільного законодавства України становить 

Конституція України. Актами цивільного законодавства є також інші 

закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та 

цього Кодексу» [188]. 

Відповідно до статті 3 Кримінального кодексу України 

«законодавство України про кримінальну відповідальність становить 

Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права» [187]. 

У статті 1 Закону України «Про місцеві вибори» вказано, що 

«організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у 

містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та 

старост регулюються Конституцією України, цим та іншими законами 

України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами 

законодавства» [236]. 

Кодекс адміністративного судочинства України визначає, що у разі 

невідповідності нормативно-правового акту Конституції України, закону 

України чи іншому правовому акту, суд застосовує правовий акт, який має 

вищу юридичну силу [237].  
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У статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України 

зазначається, що правила цієї статті поширюються на розгляд 

адміністративних справ щодо законності (крім конституційної) постанови 

та розпоряджень Кабінету міністрів України, постанов Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим: законності та відповідності правовим актам 

вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністрів, інших 

центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. Суд може визнати 

нормативно-правовий акт незаконним чи таким, що не відповідає 

правовому акту вищої юридичної сили повністю чи в окремій його частині 

[237]. 

Подібний припис міститься також і в частині 10 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якому, зокрема, 

зазначено, що: «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України 

визнаються незаконними в судовому порядку» [238]. 

Отож, у нормативно-актній підсистемі системи джерел права 

України найвище місце займає Конституція України, а всі інші 

нормативно-правові приписи повинні їй відповідати.  

Водночас, існують і певні дискусійні питання стосовно ієрархії у 

системі джерел права України, зокрема про місце в ній кодексів, які з 

точки зору їх юридичної природи є законами. Хоча законодавець у текстах 

кодексів досить часто вказує на наявність у них вищої юридичної сили по 

відношенню до звичайних законів.  

Зокрема, як випливає зі змісту статтей 4 та 10 Цивільного кодексу 

України, актами цивільного законодавства є Конституція України, цей 

кодекс, інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції 

України та цього Кодексу, акти Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правові акти інших органів державної 
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влади України, органів влади Автономної Республіки Крим, а також чинні 

міжнародні договори, які регулюють цивільні відносини, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України [188]. 

У статті 7 Господарського кодексу України зазначено, що відносини 

у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим 

Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також іншими нормативними актами [213]. 

Відповідно до статті 7 Митного кодексу України, законодавство з 

питань митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, 

законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної 

справи, виданих на основі та на виконання Конституції України, цього 

Кодексу та законів України [239]. 

У статті 3 Податкового кодексу України вказано, що податкове 

законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; 

Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у 

частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з 

оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний 

кордон України (далі – законами з питань митної справи); чинних 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-

правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та 

законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих 

податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом 

[240]. 

У статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України 

зазначено, що воно здійснюється відповідно до Конституції України, цього 
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Кодексу та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України [241]. 

У статті 4 Господарського процесуального кодексу України вказано, 

що господарський суд вирішує господарські спори на підставі Конституції 

України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України 

[241]. 

Відповідно до частини 2 статті 1 Кримінального процесуального 

кодексу України, кримінальне процесуальне законодавство України 

складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

цього Кодексу та інших законів України [216]. Таких прикладів із кодексів 

України можна навести безліч [216]. 

Проте, кодекси України, виходячи з їх юридичної природи, не 

повинні мати вищу силу, ніж закони. 

До прикладу, приписи Цивільного кодексу Франції, серед інших 

актів цивільного законодавства, не мають пріоритетного значення. Це 

означає, що якщо приймається закон, який по-іншому, ніж кодекс регулює 

ті або інші відносини, то пріоритетними повинні вважатися норми цього 

закону [242]. 

Відтак, варто погодитись із думкою тих науковців, які пропонують 

закріпити положення про пріоритет кодексів України та більш складний, 

ніж для звичайних законів порядок їх прийняття на законодавчому рівні. 

Необхідно зазначити, що законодавець не зафіксував чітких правил 

стосовно ієрархії підзаконних актів. Проте, нормативні положення про 

юридичну силу окремих їх видів зазначені у окремих вітчизняних 

нормативно-правових приписах. 

Зокрема, у статті 117 Конституції України зафіксовано, що «Кабінет 

Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання» [189], а у частині 1 
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статті 4 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» зазначено, що 

він «у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, 

іншими законами України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України» [243]. У відповідності до пункту 15 статті 

106 Конституції України, Президент України має право зупиняти дію актів 

Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності [189]. 

Все це дає підставу зробити висновок про те, що акти Кабінету 

Міністрів України в ієрархії підзаконних нормативно-правових актів 

займають місце після приписів Президента України. 

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», Кабінет Міністрів України спрямовує і координує 

діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції 

та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів 

України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній 

території інших наданих місцевим державним адміністраціям 

повноважень. А у пункті 3 частини 2 цієї ж статті вказано, що Кабінет 

Міністрів України розглядає питання щодо подання Президенту України 

пропозицій щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій, що 

суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства 

України, з одночасним зупиненням їх дії [243]. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» передбачає, що 

на виконання Конституції України, законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голови 

місцевих державних адміністрацій у межах своїх повноважень видають 

розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів – накази [244], а у статті 43 Закону України «Про місцеві 
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державні адміністрації» зазначається, що акти місцевих державних 

адміністрацій, що суперечать Конституції України, Законам України, 

рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та 

Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи 

окремих громадян можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади 

вищого рівня або до суду. Водночас, незаконні розпорядження голови 

державної адміністрації скасовуються Президентом України, головою 

місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку, а 

незаконні накази керівників управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів місцевої державної адміністрації можуть бути скасовані 

головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, 

іншим центральним органом виконавчої влади [244]. 

Отож, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, 

що найнижчу сходинку у ієрархії системи нормативно-правових актів 

складають: рішення органів державної виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

Хоча у законодавстві держав континентального типу, зокрема й в 

Україні, не завжди зазначається про ієрархічні зв’язки джерел права, проте 

цього принципу потрібно дотримуватися. В той же час, у науковій 

літературі містяться вказівки на це. Як вже зазначалося, у системі джерел 

права Французької Республіки центральне місце займає Конституція 1958 

р. та Декларація прав людини та громадянина 1789 р. Серед законодавчих 

актів, які видаються парламентом, особливу роль відіграють органічні 

закони, які доповнюють найбільш важливі конституційні положення. 

Звичайні закони – акти парламенту – регулюють або галузі права, або 

окремі правові інститути. Конституція передбачає широкі можливості 

правового регулювання шляхом видання регламентарних актів виконавчою 

владою – урядом, міністрами та уповновженими на це органами 

адміністрації. У статті 34 Конституції визначений перелік сфер правового 

регулювання, які становлять виключну компетенцію законодавчої влади. 
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Усі інші правові питання охоплюються регламентарними актами різного 

рівня [48, с. 464-465].  

Провідними джерелами в Чеській Республіці є нормативно-правові 

акти. Як уже зазначалося, Конституція Чеської Республіки має найвищу 

юридичну силу, далі йдуть: Хартія основних прав та свобод, конституційні 

закони, звичайні закони, рішення Президента Республіки, розпорядження 

уряду, правові приписи міністерств, інших адміністративних відомств та 

органів місцевого самоврядування [82, с. 738]. 

У кожній галузі цієї країни складається своя ієрархія джерел права, 

окрім Конституції, Хартії та конституційних законів. Так, наприклад, у 

податковому законодавстві Чеської Республіки це: податкові закони, 

розпорядження уряду Чеської Республіки, положення Міністерства 

фінансів Чеської Республіки, акти органів територіального самоврядування 

(общин, областей) чи відповідні їх акти в межах здійснення ними завдань 

державної адміністрації. До основних податкових законів відносять: Закон 

про адміністрацію податків та зборів; Закон про територіальні фінансові 

управління; Закон про митну адміністрацію Чеської Республіки тощо [245, 

с. 32].  

В той же час, у конституційних положеннях держав романо-

германського типу, трапляються згадки про ієрархію джерел права. 

Так, у статтях Основного закону Федеративної Республіки Німеччина 

(1946 р.) зазначається, що федеральне право має перевагу над правом 

земель [246, с. 31]. 

У Конституції Королівства Іспанії також міститься згадка про 

ієрархію джерел права. Так, основним джерелом права є законодавчі та 

інші нормативні правові акти, ієрархію яких складають: Конституція, 

органічні та звичайні закони парламенту, декрети Короля (фактично Ради 

міністрів ), підзаконні акти органів державного управління. Правовій 

системі Іспанії відомі інститути делегованого і термінового законодавства. 

Акти, видавані урядом на основі делегування законодавчих повноважень, 
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називаються «законодавчими декретами» (ст.85 Конституції) [247]. 

Водночас, у статті 10 Закону Республіки Білорусь «Про нормативно-

правові акти Республіки Білорусь» зазначається, що Конституція 

Республіки Білорусь має вищу юридичну силу. Закони, декрети, укази й 

інші акти державних органів (посадових осіб) приймаються (видаються) на 

основі та у відповідності з Конституцією Республіки Білорусь. У випадку 

розбіжності закону, декрету, указу чи іншого нормативно-правового акту з 

Конституцією діє Конституція Республіки Білорусь [181].   

В той же час, деякі теоретики зазначають, що Конституція Республіки 

Білорусь формально має вищу юридичну силу, проте, оскільки детально її 

положення регламентуються в законах і кодексах, фактично, 

конституційно-правове регулювання забезпечують відповідні 

конституційні закони і кодекси. У системі законодавчих джерел Республіки 

Білорусь особливе місце відводиться, так званим, програмним законам, які 

по своєму характеру є конституційними, так як приймаються у 

встановленому Конституцією порядку і по визначеними нею питанням 

(частина 3 статті 2 Закону «Про нормативно-правові акти Республіки 

Білорусь») [181]. 

Повертаючись до системи джерел права України, варто зазначити, 

що у її ієрархії нормативно-правові договори також займають важливе 

місце, адже, як уже зазначалося, нині в Україні їх частка є доволі значною. 

Зростає, зокрема і кількість міжнародних договорів.  

На жаль, законодавець не визначив чіткої позиції щодо їх 

взаємозв’язків з іншими джерелами права. І хоча в статті 9 Конституції 

України вказано, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України, але при цьому залишається відкритим питання про 

їх місце в системі законодавства. Щоправда, у Законі України «Про 

міжнародні договори України» зазначається, що в разі виникнення колізії 

між міжнародним договором і актом законодавства України 
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застосовуються правила міжнародного договору [219]. Водночас, слід 

зазначити, що ці правила стосуються лише колізійних ситуацій, в інших 

випадках між міжнародним договором та законом не може виникати 

ієрархія, оскільки вони мають однакову юридичну силу. 

У законодавстві інших держав континентального типу містяться 

подібні нормативні положення.  

Так, Конституція Республіки Польща передбачає, що ратифікований 

міжнародний договір стає частиною національного законодавства [222]. У 

той же час, міжнародне право і право Європейського Союзу мають 

перевагу над національним законодавством. 

Відповідно до статті 20 Закону Республіки Білорусь «Про 

нормативно-правові акти Республіки Білорусь» визнається пріоритет 

загальновизнаних принципів міжнародного права [182]. Діє на території 

держави і Митний кодекс Співдружність Незалежних Держав (СНД). 

У Республіці Молдова пріоритет мають тільки міжнародні договори 

про права людини [248]. 

Відповідно до статті 55 Конституції Французької Республіки, 

міжнародні договори та угоди, належним чином ратифіковані мають 

юридичні силу більшу, аніж закон [249]. 

Стаття 10 Конституції Чеської Республіки передбачає, що 

ратифіковані і оприлюднені міжнародні договори про права людини та 

основні свободи, зобов'язання, прийняті Чеською Республікою, є чинними і 

мають перевагу щодо національного законодавства [250]. 

Згідно зі статтею 96 Конституції Королівства Іспанія міжнародний 

договір, укладається відповідно до встановлених вимог і стає складовою 

частиною внутрішнього законодавства. Його положення можуть бути 

змінені, скасовані або припинені лише у порядку визначеному в договорах 

або відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права [247]. 

А стаття 25 Конституції Федеративної Республіки Німеччина 

передбачає, що загальновизнані норми міжнародного права є складовою 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15?nreg=1906-15&find=1&text=%B3%ED%F8%B3+%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0&x=0&y=0#w17
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частиною федерального права. Вони мають перевагу перед законами і 

породжують права і обов'язки безпосередньо для осіб, які проживають на 

території Федерації [251]. 

Інші нормативно-правові договори (наприклад, адміністративні 

договори, що укладаються між органами державного управління і 

громадськими організаціями, що діють у некомерційній сфері, в інтересах 

реалізації соціальної політики держави) в ієрархії джерел права, 

побудованої за їх юридичною силою, займають місце після підзаконних 

нормативно-правових актів [40, с. 16]. 

Також слід зазначити, що належним чином не визначені у 

вітчизняному законодавстві зв’язки між іншими джерелами права.  

Зокрема, дискусійним залишається питання про місце в ієрархії 

міжнародних звичаїв, які не є частиною системи джерел права України. 

Слушною є думка вченого Тополевського Р. Б. про те, що в цьому випадку 

потрібно керуватися Декларацією про державний суверенітет України, якою 

визначено пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права над нормами 

внутрішнього права України [185, с. 146].  

Поділяючи думки про ієрархічність нормативно-правових приписів у 

системі джерел права України, необхідно також зауважити, що ця 

властивість не зводиться до сліпого підпорядкування, вона означає, що 

джерело права, яке має меншу юридичну силу, повинне відповідати 

джерелу права більшої юридичної сили. Так, Лукьянова Є. А. зазначає, що 

різний ступінь юридичної сили актів не означає, що вони мають різний 

ступінь загальнообов’язковості для суб’єктів (підзаконні акти також мають 

загальнообов’язкову силу). Ступінь юридичної сили актів – це питання не 

більшої або меншої обов’язковості їх для виконання та застосування, а 

питання взаємодії і супідрядності актів [252, с. 33]. 

Так, Гвоздик П. О., говорячи про ієрархічність системи джерел 

трудового права зазначає, що їх ієрархічний, вертикальний зв’язок має 

значення не лише для виразу підпорядкованості нормативних актів. 
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Ієрархічність системи форм трудового права означає і внутрішню 

взаємозалежність видів форм, а відповідно, і конкретних форм трудового 

права. Така взаємозалежність зумовлює втрату чинності груп 

нижчестоящих нормативних актів у випадку скасування (чи заміни) 

вищестоящого (матричного) акту. В окремих випадках відновлення 

відповідності нормативних актів може відбуватися через часткове 

оновлення підзаконних актів, зокрема шляхом прийняття нової редакції 

відповідного нормативного акту. А впорядкована система форм права сама 

по собі є необхідним елементом системи позитивного права. Практично 

взаємозалежність різних форм найбільш чітко проявляється в рамках 

певної галузі права [65, с. 28].  

Субординаційні зв’язки в системі нормативно-правових актів 

проявляються, перш за все, у взаємодії нормативно-правових актів різних 

галузей законодавства, поєднання в комплексних нормативно-правових актах 

правових норм, що відносяться до різних галузей права [185, с. 137]. 

Як правило, зв’язки субординації виникають у межах публічних 

галузей права. 

Як вже зазначалось, ієрархічність не єдина характерна ознака 

внутрішньої організації нормативно-правових приписів у межах структури 

вітчизняної системи джерел права. Адже відомо, що для цієї системи 

характерними є не лише вертикальні зв’язки, а й горизонтальні, зокрема 

між джерелами рівної юридичної сили (координаційні зв’язки). Останні 

проявляються тоді, коли нормативно-правові приписи діють одночасно. 

Крім того, вони відображають зв’язки між приписами однієї юридичної 

сили. 

Координаційні зв’язки здебільшого проявляються у приватних 

нормативно-правових галузях права. 

Наприклад, відносини з приводу оренди земельної ділянки 

регулюються кількома галузями. Так, у Законі України «Про оренду землі» 

вказано, що «відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються 
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Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, 

законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими 

відповідно до них, а також договором оренди землі» [253]. 

Для трудових відносини, зокрема колективних договорів, часто 

необхідною є одночасна дія Кодексу законів про працю України та Закону 

України «Про колективні договори та угоди», інших нормативно-правових 

актів. Зокрема, питання реєстрації колективних договорів регулюється, 

окрім названих законів, ще й Порядком реєстрації колективних договорів, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів»).  

Отож, зв’язки координації виявляються не лише у різних галузях, але й у 

нормативно-правових актах, нормативно-правових договорах. 

На сьогодні спостерігається розширення дії саме горизонтальних 

зв’язків у різних нормативно-правових галузях, і в адміністративній, 

зокрема. Вони забезпечують належну та ефективну взаємодію між 

нормативно-правовими приписами, зміцнюючи при цьому й ієрархічні 

зв’язки. 

Так, у юридичній літературі зазначається, що координаційні зв’язки 

існують і в публічних галузях права, а саме вони проявляються у випадках 

взаємодії виконавчих органів влади. 

Так, Курашвілі Б. П. розглядав координацію як тип соціальної 

взаємодії, коли сторони виступають як рівноправні партнери [254, с. 36]. 

Авер'янов В. Б. теж вказував на те, що координацією є взаємодія сторін, коли 

вони виступають рівноправними учасниками відносин [255, с. 89]. Крім того, 

органи публічної влади на регіональному рівні можуть одночасно 

перебувати як в субординаційних, так і в координаційних відносинах [256, 

с. 85]. Луньов О. Є. вказував, що координація означає погодження та 

об’єднання дій з метою найбільш швидкого і найбільш правильного 

розв’язання завдань з найменшими витратами сил, коштів та матеріальних 
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цінностей [257, с. 148]. Він виділяв два види координації: вертикальну 

(управлінські відносини, які виникаютьміж вищими і нижчими органами 

виконавчої влади, при цьому вони можуть перебувати та неперебувати в 

організаційній залежності) і горизонтальну (виникає між двома або більше 

органами,що перебувають на одному організаційному рівні системи органів) 

[255, с. 89]. 

Координаційні зв’язки базуються на взаємній зацікавленості органів 

державної влади в узгодженні своїх управлінських впливів або на один і 

той же об’єкт, або на різні об’єкти та можуть передбачати: створення й 

функціонування спеціальних координаційних органів управління; 

проведення координаційних нарад; регулярний обмін інформацією, 

насамперед плановою і обліковою; прийняття одночасних спільних рішень 

[258, с. 345].  

За зовнішньою формою об’єктивації нормативно-правових приписів 

виокремлюється джерельна структурна частина. Як стверджує Бержель Ж.-

Л., немає такого юридичного порядку, який би віддавав перевагу виключно 

одному із джерел і нехтував іншими [41, с. 89]. 

У межах сучасної системи джерел права України нормативно-

правові приписи об’єктивуються у нормативно-правових актах, 

нормативно-правових договорах та правових звичаях. Але оскільки останні 

не мають власної зовнішньої форми виразу, звичаєві приписи 

об’єктивуються у нормативно-правових актах та нормативно-правових 

договорах. Основними ж підсистемами системи джерел права України є 

нормативно-актна (містить закони та підзаконні акти) та нормативно-

договірна (містить міжнародні договори та колективні договори). 

При цьому, слід зазначити, що кожній нормативно-правовій галузі 

України притаманний певний набір джерел права, обумовлений предметом 

регулювання галузевих правовідносин. Необхідно охарактеризувати 

основні матеріальні нормативно-правові галузі, зокрема: конституційну, 

цивільну, адміністративну, трудову. 
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Так, серед джерел конституційного права Васильченко О. П. називає: 

Конституцію і закони, нормативно-правові акти державних органів і 

органів місцевого самоврядування, договори (міжнародні та 

внутрішньодержавні), загальновизнані принципи міжнародного права, 

рішення Конституційного Суду України та Європейського суду з прав 

людини, державно-правові звичаї та правові доктрини [64, с. 11]. 

Назаренко О. А. теж зазначає, що систему джерел конституційного 

права України утворюють як традиційні джерела (перш за все нормативні 

акти: Конституція, закони, підзаконні акти, що видають у межах своїх 

повноважень Президент України, Кабінет Міністрів України, інші органи 

державної влади), так і відносно «нові» для українського конституційного 

права джерела: акти Конституційного Суду України (питання правової 

природи актів Конституційного Суду України і можливості визнання 

окремих з них такими, що містять ознаки нормативності, чи є 

конституційними судовими прецедентами активно дискутується), акти 

місцевого самоврядування. Серед нових джерел назвають також договори, 

міжнародні договори України, акти референдумів, судові прецеденти 

(зокрема, рішення Європейського Суду з прав людини), загальні принципи 

права [73, с. 11]. 

Проте, до джерел права (як конституційної, так й будь-якої іншої 

галузі) не можна віднести ні акти Конституційного Суду України, ні судові 

рішення. Адже Конституційний Суд України не наділений правотворчими 

повноваженнями, як і неділені такими повноваженнями вищі суди 

України. 

До нормативно-правових договорів як джерел конституційного права 

відносять: міжнародні договори (договори, які стосуються прав і свобод 

людини і громадянина, питань громадянства, біженців, національних 

меншин, мов національних меншин, місцевого самоврядування та ін.), 

колективні договори та угоди [73, с. 13].  
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Так, до основних міжнародних договорів у конституційному праві 

можна віднести ті, які стосуються, зокрема, прав та свобод людини та 

громадянина, а також питань місцевого самоврядування, громадянства, 

біженців, а саме: Загальну декларацію прав людини 1948 року, 

Європейську конвенцію з прав людини 1950 року, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права 1966 року, Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Конвенцію про права 

дитини 1989 року, Декларацію про права інвалідів 1975 року, Декларацію 

про права розумово відсталих осіб 1971 року, Міжнародну Конвенцію про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1969 року, Конвенцію про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року, Конвенцію про 

попередження злочинів геноциду і покаранні за нього 1948 року, 

Конвенцію проти тортур й інших жорстоких, нелюдяних і таких, що 

принижують людську гідність, видів поводження і покарання 1984 року та 

ін. 

Особливу групу джерел конституційного права становлять 

двосторонні міжнародні договори про дружбу і співробітництво, про 

спільні кордони тощо (до прикладу, Європейська конвенція про охорону 

археологічної спадщини (переглянута) 2004 року; Угоди між Кабінетом 

Міністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки 

Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки 

Білорусь і Республіки Польща»; Протокол прикордонного знака «ТУР», 

який встановлено для позначення точки стику державних кордонів 

України, Румунії і Угорщини» 2015 року та ін). 

При цьому, до прийняття Конституції України у системі джерел 

права діяв і внутрішньодержавний Конституційний договір між 

Верховною Радою України і Президентом України «Про основні принципи 

організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування 

в Україні на період до прийняття нової Конституції України» (08.06.1995 

року). 
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Що ж до нормативно-правових актів як джерел конституційного 

права, то до них відносяться: Конституція, акти референдуму, 

конституційні закони, звичайні закони та підзаконні нормативно-правові 

акти.  

Конституція України – це основний закон держави, який має 

найвищу юридичну силу, інші нормативно-правові приписи мають їй 

відповідати. Вона регулює найважливіші суспільні відносини між 

громадянами, суспільством, державою, закріплює засади конституційного 

ладу, систему і принципи державної влади. Вона є тим фундаментом, на 

якому ґрунтується політична і правова система [64, с. 12].  

Варто звернути увагу на акти референдуму, зокрема основним із них 

є Акт проголошення незалежності України, що був підтвердженим 

всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. У ньому було 

проголошено незалежність України та створення самостійної української 

держави – Україна. Ще один Всеукраїнський референдум, на якому 

ставилися питання про внесення зміни до Конституції України, відбувся 16 

квітня 2000 року. І хоча ці питання були ухвалені, деякі з них, всупереч 

нормативно встановленому порядку, і досі не втілені в Основному законі. 

До нормативно-актної підсистеми належать і конституційні закони, 

зокрема: закони про внесення змін та доповнень до Конституції України 

(Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України» від 21.02.2014 року, Закон України «Про внесення змін до статті 

98 Конституції України» від 19.09.2013 року, Закон України «Про 

внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів 

народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» від 01.02.2011 року). 

До звичайних законів у конституційному праві належать: Закон 

України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 року, 

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року, 
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«Про Рахункову палату» від 02.07.2015 року, «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 року, Закон 

України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 року, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року 

тощо. 

Серед підзаконних нормативно-правових актів України 

зустрічаються постанови Верховної Ради України (Постанова Верховної 

Ради України «Про Державний Прапор України» від 28 грудня 1992 року, 

Постанова Верховної Ради України «Про вдосконалення оплати праці 

сільських, селищних, міських голів» від 7 липня 2005 року тощо); укази і 

розпорядження Президента України (Указ Президента України «Питання 

організації виконання Закону України «Про громадянство України» від 

27.03.2001 року, Указ Президента України «Про вдосконалення структури 

місцевих державних адміністрацій» від 03.04.2005 року, Указ Президента 

України «Питання управління державною службою в Україні» від 

18.07.2011 року, Указ Президента України «Питання уповноваженого 

Президента України з прав дитини» від 11.08.2011 року, Указ Президента 

України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» 

від 16.12.2011 року, Указ Президента України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 року тощо); 

підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України 

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про реєстрацію символіки 

громадського об’єднання» від 19.12.2012 року, Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів 

України» від 18.07.2007 року тощо). 

Ще одним джерелом конституційного права України є нормативно-

правові акти суб'єктів місцевого самоврядування.  

Серед них функціонують акти територіальних громад, органів 

місцевого самоврядування, їх виконавчих органів тощо. Крім того, до них 
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відносяться й акти місцевих референдумів, статути міст та інших 

адміністративно-територіальних одиниць та ін. 

У юридичній літературі висвітлювалися і різні позиції щодо системи 

джерел цивільного права. Аналіз цивільної нормативно-правової галузі 

свідчить про існування основних джерел права – Цивільного кодексу 

України, а також низки інших джерел.  

Так, Хімчук Н. І. до системи джерел цивільної нормативно-правової 

галузі включає : 1) основні джерела цивільного права, які формуються 

уповноваженими нормотворчими суб’єктами відповідно до Конституції та 

законів України; 2) допоміжні джерела цивільного права, до яких 

відносяться: правовий звичай; статут юридичної особи; рішення 

Європейського Суду з прав людини, Конституційного та Верховного Суду 

України, адміністративних судів щодо застосування або чинності окремих 

актів цивільного законодавства [259, с. 15]. 

До системи вітчизняних цивільно-правових джерел належать: 

Конституція України (наприклад, статті 13, 14, 41), Цивільний кодекс 

України, деякі приписи Господарського кодексу України (наприклад, 

статті 62, 63, 81, 133), Сімейного кодексу України (до прикладу, статті 57-

74 та ст. 92-103), Земельного кодексу України (наприклад, статті 24, 34-37, 

40, 41, 79-1, 90), Житлового кодексу Української РСР (до прикладу, статті 

9, 33, 34, 48, 65-1, 140), Кодексу законів про працю України (статті 21-25). 

А також закони України: «Про іпотеку», «Про фінансовий лізинг», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», «Про оренду державного та комунального майна», «Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про цінні папери та 

фондовий ринок», «Про страхування», «Про режим іноземного 

інвестування» тощо.  

Серед підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють 

цивільно-правові відносини, є і укази Президента України (Указ 

Президента України «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за 
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договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України»), 

і постанови, розпорядження та інші акти Кабінету Міністрів України 

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян», Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства», Декрет Кабінету 

Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» 

тощо). 

У системі цивільних джерел права діє чимало відомчих нормативно-

правових актів, зокрема: Наказ Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», 

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

«Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», Наказ Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України тощо. 

Серед нормативно-правових договорів основну питому вагу 

займають міжнародні договори. До прикладу, Конвенція ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року тощо. 

Що ж до правових звичаїв, то, як уже зазначалося, у цій нормативно-

правовій галузі вони трапляються частіше, ніж у будь-якій іншій. Основні з 

них фіксуються у Цивільному кодексі України. 

Адміністративно-правова галузь, на думку Константого О. В., 

містить такі зовнішні форми (джерела) права як нормативно-правові акти 

державних органів, органів місцевого самоврядування, міжнародно-

правові договори України і рішення Конституційного Суду України, як 

специфічні (нормативно-допоміжні) джерела [69, с. 8]. Автор зазначає, що 

норми галузі знаходяться у законах і постановах Верховної Ради України, 

указах та розпорядженнях Президента України, постановах і 
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розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністрів та 

керівників інших центральних органів виконавчої влади, рішеннях 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим (АРК), постановах Ради 

міністрів АРК, розпорядженнях голів місцевих державних адміністрацій, 

наказах керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

місцевих органів виконавчої влади, рішеннях місцевих рад, наказах 

керівників державних підприємств, установ, організацій [69, с. 8]. 

Так, до основних нормативно-правових актів цієї нормативно-

правової галузі можна віднести: Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Закон України «Про Кабінет Міністрів України», Закон 

України «Про центральні органи виконавчої влади», Закон України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закон України «Про національну 

поліцію», Закон України «Про антимонопольний комітет України» тощо. 

До підзаконних нормативно-правових актів адміністративної 

нормативно-правової галузі належать: Указ Президента України «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Указ 

Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади», Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації», Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів», Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

органах виконавчої влади» тощо. 

Функціонують у цій нормативно-правовій галузі й нормативно-

правові договори. 
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Для трудової нормативно-правової галузі також характерною є 

наявність таких джерел права як нормативно-правових актів та 

нормативно-правових договорів. 

До нормативно-правових актів цієї галузі належать: Конституція 

України, Кодекс законів про працю України, закони України («Про 

охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про зайнятість 

населення», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) тощо») та підзаконні акти. Останніх у системі джерел права 

зафіксовано найбільше. 

Так, Ярошенко О. М. вказує, що потреби практичного вирішення 

комплексних завдань по забезпеченню цілісного регулювання відносин у 

царині праці зумовлюють різноманіття й чисельність підзаконних актів – 

джерел трудового права України. Підзаконні акти – поняття збірне, що 

охоплює найрізноманітніші правові приписи – це й акти Президента та 

Кабінету Міністрів, і постанови Верховної Ради України, акти відомчі й 

місцевих органів влади та управління та ін. Підзаконні акти є 

управлінськими приписами, рішеннями. Вони можуть мати концептуальну 

природу, а то й містити конкретні розпорядження, цифрові дані, 

забезпечуючи тим самим реалізацію положень законів як управлінських 

рішень вищого рівня [77, с. 14].  

Зокрема, до таких підзаконних актів належать: Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, 

професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на 

скорочену тривалість робочого тижня», Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних 

підприємств», Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ» 

тощо.  
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Основними міжнародними актами у трудовій галузі є: Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права та Європейська соціальну 

хартію (переглянута). Серед міжнародних угод можна виділити Угоду між 

Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність та 

соціальний захист громадян України і Республіки Вірменія, які працюють 

за межами своїх держав;Угода (у формі обміну нотами); Угоду між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про взаємне 

працевлаштування членів сімей працівників закордонних дипломатичних 

установ; Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про 

взаємне працевлаштування громадян; Угода між Урядом України та 

Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян 

України та громадян Чеської Республіки та ін. 

Особливістю трудової нормативно-правової галузі є наявність 

значної кількості колективних договорів та угод.  

Специфічними є системи процесуальних галузей. 

Так, серед джерел кримінального процесуального права, що мають 

міжнародний характер вирізняють дві групи : міжнародні договори, що 

мають загальне правове значення, змістом яких є норми про права людини, 

і міжнародні договори про надання правової допомоги, норми яких 

регулюють міжнародну кримінально-процесуальну діяльність [67, с. 87].  

А серед міжнародних договорів, ратифікованих Україною і діючих у 

сфері кримінального судочинства, виокремлюють: Конвенцію про захист 

прав людини й основних свобод, Конвенцію проти катувань і інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів 

поводження або покарання, Європейську конвенцію про видачу 

правопорушників (1957 року), Європейську конвенцію про взаємну 

правову допомогу у кримінальних справах (1959 року), Європейську 

конвенцію про передачу провадження у кримінальних справах (1972 року), 

Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом (1977 року), 

Європейську конвенцію про передачу засуджених осіб (1983 року), 



124 
 

Конвенцію про кіберзлочинність, Кримінальну конвенцію про боротьбу з 

корупцією (1999 року), Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму 

(2005 року) [64, с. 85]. 

Серед основних нормативно-правових актів, що регулюють 

кримінально-процесуальні відносини переважають закони. Зокрема: 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закони України «Про 

судоустрій України», «Про прокуратуру», «Про адвокатуру», «Про 

боротьбу з тероризмом» тощо) та ті закони, які спрямовані на регулювання 

окремих міжгалузевих інститутів, зокрема Закон України «Про судову 

експертизу»). 

Функціонують у цій галузі й підзаконні нормативно-правові акти. 

При цьому, важливе значення мають нормативно-правові акти 

Генерального Прокурора України («Про організацію роботи і управління в 

органах прокуратури України», «Про координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції», «Про 

особливості організації роботи  прокуратур міст з районним поділом», 

«Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі 

міжнародного співробітництва» тощо). Деякі відомчі нормативні акти 

регулюють взаємодію між окремими відомствами. До прикладу: Наказ 

Державного департаменту України з питань виконання покарань і 

Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про 

порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та 

здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань», Наказ 

Державного департаменту України з питань виконання покарань і 

Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про 

порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та 

здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань» тощо. 

Що ж до правових звичаїв, то у цій галузі вони не зафіксовані. 

Таку характеристику можна було б продовжити, але головне в ній є 

те, що як система джерел публічного, так і приватного права, переобтяжені 
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великою кількістю нормативно-правових приписів, і потребують 

визначення способів їх уніфікації, формування механізмів їх взаємодії. 

Не зважаючи на те, що на розгляді Верховної Ради України 

знаходиться проект Закону України «Про нормативно-правові акти», варто 

зазначити, що у ньому не розкриті питання взаємодії між приписами у 

межах її структури. Не охоплює він і всі форми об’єктивації нормативно-

правових приписів.  

Так, у статті 6 проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти» перераховано види нормативно-правових актів: закони (Конституція, 

кодекси, закони України) та підзаконні акти (постанови Верховної Ради 

України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів 

України; накази, розпорядження, рішення міністрів та інших центральних 

органів виконавчої влади, накази їх територіальних органів; накази, 

постанови, розпорядження інших органів державної влади, які відповідно 

до законодавства є суб’єктами нормотворення; постанови Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим; постанови Ради Міністрів Автономної 

Республіки Крим; накази Міністрів та інших республіканських органів 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим; розпорядження голів 

місцевих державних адміністрацій, рішення місцевих референдумів; 

рішення місцевих рад та їх виконавчих органів; розпорядження сільських, 

селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних 

рад). 

Складовою частиною системи нормативно-правових актів у ньому 

називають: правила, порядок, регламент, статут, положення, інструкція, які 

мають однакову юридичну силу з нормативно-правовими актами, що їх 

затверджують [260]. 

Окрім цього, у статтях 7 та 8 цього проекту Закону фіксуються 

положення про юридичну силу нормативно-правового акту та 

міжнародних договорів, а також ієрархію нормативно-правових актів.  
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Зокрема, у статті 7 проекту Закону України «Про нормативно-

правові акти», передбачається, що в Україні встановлюється така ієрархія 

нормативно-правових актів:Конституція України в системі нормативно-

правових актів України має найвищу юридичну силу;закони приймаються 

на основі Конституції України і повинні відповідати Конституції та 

чинним міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України; постанови Верховної Ради України, 

укази Президента України приймаються (видаються) на основі та на 

виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України і 

мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у 

пунктах 412 цієї статті; постанови Кабінету Міністрів України 

приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, 

міжнародних договорів України, указів Президента України та постанов 

Верховної Ради України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-

правові акти, зазначені у пунктах 5-12 цієї статті;накази, розпорядження, 

постанови, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади та інших органів державної влади приймаються (видаються) на 

основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних 

договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради 

України, постанов Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну 

силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 612 цієї статті 

[260]; постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим приймаються на основі та на 

виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, 

указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов  

Кабінету Міністрів України і мають на території Автономної Республіки 

Крим вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у 

пунктах 78, 10 цієї статті; накази міністерств та інших республіканських 

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим приймаються 

(видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, 
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міжнародних договорів України, актів Президента України, постанов 

Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим і мають на території 

Автономної Республіки Крим вищу юридичну силу, ніж нормативно-

правові акти, зазначені у пункті 10 цієї статті;накази територіальних 

органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

видаються на основі та на виконання Конституції і законів України, 

міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов 

Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові 

акти, зазначені у пункті 10 цієї статті;розпорядження голів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів 

України, міжнародних договорів України, указів Президента України, 

постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, інших державних органів і мають вищу юридичну силу, 

ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 10 цієї статті; 

розпорядження голів районних державних адміністрацій приймаються 

(видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, 

міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов 

Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, інших державних органів, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій; рішення місцевих 

референдумів нормативного характеру приймаються на основі та на 

виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, 
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указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов 

Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж 

нормативно-правові акти, зазначені у пункті 12 цієї статті; рішення 

місцевих рад нормативного характеру приймаються на основі та на 

виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, 

указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов 

Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж акти їх 

виконавчих органів або відповідно розпорядження сільського, селищного, 

міського голови або голови районної у місті, районної, обласної ради [260]. 

У статті 8 проекту цього Закону зафіксовані положення про 

юридичну силу міжнародних договорів України. Так, чинні міжнародні 

договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, 

зазначені у пунктах 212 статті 7 цього Закону. Міжнародні договори 

України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких 

відбулося у формі указу Президента України, мають вищу юридичну силу, 

ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 312 статті 7 цього 

Закону. Міжнародні договори України, що укладаються від імені Уряду 

України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких 

відбулося у формі указу Президента України, мають вищу юридичну силу, 

ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 312 статті 7 цього 

Закону. Міжнародні договори України, що укладаються від імені Уряду 

України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких 

відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів України, мають вищу 

юридичну силу, ніж постанови Кабінету Міністрів України та нормативно-

правові акти, зазначені у пунктах 5 12 статті 7 цього Закону. Міжвідомчі 

міжнародні договори, що укладаються від імені міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, 

затвердження яких відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів 

України, мають вищу юридичну силу, ніж постанови Кабінету Міністрів 
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України та нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 512 статті 7 

цього Закону.  Міжвідомчі міжнародні договори, що укладаються від імені 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, прийняття яких чи приєднання до яких відбулося у 

формі нормативно-правового акта цих органів, мають вищу юридичну 

силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 512 статті 7 цього 

Закону [260]. 

Проте, ці нормативні положення не розкривають всіх аспектів 

взаємодії джерел права і лише частково дають відповідь на запитання про 

вертикальну будову системи нормативно-правових актів України та їх 

взаємодію з міжнародними договорами. І це не дивно, адже у проекті й 

дотепер використовується поняття «законодавство України», зміст якого 

розкривається через систему нормативно-правових актів, що утворена на 

ієрархічній основі, та їх взаємодію з міжнародними договорами України. 

Хоча у проекті водночас, подається і поняття «система нормативно-

правових актів» як взаємопов’язаність нормативно-правових актів, яка 

ієрархічно структурована від актів вищої юридичної сили до актів нижчої 

юридичної сили та взаємозалежна між актами однакової юридичної сили 

[260]. 

Все це свідчить про необхідність зміни предмету цього закону: мова 

сьогодні вже повинна вестися про систему джерел права України, до 

складу якої входять нормативно-правові акти, нормативно-правові 

договори, правові звичаї, принципи права. А відтак є потреба вести мову і 

про підсистеми у її структурі та про її галузеву, функційну, джерельну та 

інші частини, а не лише про ієрархію нормативно-правових актів та їх 

взаємодію з міжнародними договорами. При цьому, слід врахувати, що 

система джерел права України є динамічною, рухливою та нестабільною. 

У ній з’являються нові джерела права і можуть з’являтися в майбутньому. 

Сьогодні вона формується під впливом міжнародних правових стандартів 

та інших зовнішніх чинників, і може набувати відповідних особливостей. 
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У той же час, у системі джерел права України збільшується питома вага 

міжнародних договорів; зростає кількість законів, підзаконних актів, що 

спричиняє інфляцію нормативно-правових приписів. Окрім цього, в 

Україні відсутні чіткі нормативні положення щодо реалізації принципів 

права та правових звичаїв. 

Це не сприяє збалансованості системи, її стійкості. А нестійка 

структура, в свою чергу, не може забезпечувати цілісність системи джерел 

права в цілому. 

Аналіз структури системи джерел права свідчить, що у вітчизняній 

як юридичній літературі, так і правотворчій практиці, й до сьогодні 

спостерігається використання поняття «система законодавства», яке вже не 

відповідає сучасним реаліям і не дозволяє сформувати чіткі уявлення про 

стійку та ефективну внутрішню будову системи нормативно-правової 

регламентації. Лише в деяких спеціальних дослідженнях висвітлюються 

питання юридичної природи внутрішньої організації системи джерел права 

України, а також деякі проблеми її формування чи структуризації. А це 

важливо та необхідно для розвитку вітчизняної правотворчої практики. 

Адже в Україні й донині відсутнє законодавче закріплення поняття 

«система джерел права України», типів зв’язків у межах її структури. 

Видається, що ці та інші положення слід було б закріпити у Законі України 

«Про систему джерел права України», внести відповідні зміни і до 

Конституції України. Водночас, особливості структури системи джерел 

права України потребують подальшого наукового дослідження. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

У дисертації зазначається що питання структури системи джерел 

права є малодослідженими у юридичній науці. Для вітчизняної ж загальної 

теорії права вони мають суттєву теоретичну значимість як наукове 

підґрунтя для суб’єктів правотворчості, що формують вітчизняний 
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нормативно-правовий комплекс, який мав би відповідати кращим 

загальносвітовим правовим стандартам, в тому числі й європейським. 

Констатується, що система джерел права України є поліструктурним 

комплексом, що складається із нормативно-правових приписів, інститутів, 

галузей та інших системних утворень, цілісність якого забезпечується її 

структурою. 

Систематизація точок зору, висловлених у науковій літературі та 

аналіз такого явища як структура системи джерел права України, 

дозволили виявити її основні ознаки: наявність стійких елементів, частин 

та інших системних утворень; наявність стійких зв’язків між ними, які 

забезпечують цілісність системи; наявність взаємоузгодженості 

нормативно-правових приписів та інших системних утворень (структурна 

впорядкованість); інтегративність (взаємодія структурних утворень); 

динамічність (можливість змін, появи нових компонентів); спрямованість 

на досягнення такої мети як належне правове регулювання; наявність 

системних утворень, які є доцільними та необхідними. 

На основі цих ознак сформульовано визначення поняття структури 

системи джерел права України як внутрішньої її будови, яка відображає 

взаємоузгодженість та взаємодію нормативно-правових приписів у межах 

нормативно-правових інститутів, галузей, інших системних утворень, їх 

угрупування, що забезпечує цілісність системи в цілому з метою 

належного правового регулювання. 

У дисертації виокремлено основні критерії угрупування нормативно-

правових приписів у межах структурних частин системи джерел права 

України, а саме: за предметом та методом правового регулювання 

(галузева), за зовнішньою формою права (джерельна), за юридичною 

силою (функційна). Ці структурні частини є необхідними та доцільними і 

забезпечують цілісність системи джерел права. В той же час, зазначено, що 

угрупування можна здійснювати і за іншими критеріями. 
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У ході характеристики цих структурних частин зазначено, що 

найбільшу питому вагу у системі джерел права України займає галузева 

структурна частина, яка спрямована на регулювання галузевих суспільних 

відносин. Натомість функційна відображає субординаційні та 

координаційні зв’язки, а джерельна – способи об’єктивації. Остання 

складається із двох підсистем: нормативно-актної та нормативно-

договірної. 

Характеристика основних структурних частин була доповнена 

порівняльно-правовим аналізом систем джерел права України та низки 

систем джерел континентального права, зокрема: Республіки Білорусь, 

Республіки Польща, Республіки Молдова, Чеської Республіки, 

Французької Республіки, Королівства Іспанія, Федеративної Республіки 

Німеччина. Порівняльний аналіз дозволив ідентифікувати вітчизняну 

систему джерел права з системою континентального типу, оскільки вона як 

і інші аналізовані системи, має диференційовану галузеву структуру, 

переважно нормативно-актну та нормативно-договірну підсистеми. У всіх 

аналізованих системах спостерігається ієрархія нормативно-правових 

актів: Конституція, закони, підзаконні акти. Щоправда в інших, окрім 

вітчизняної системи, підзаконні акти не відіграють значну роль у 

регулюванні суспільних відносин. Важливе місце у всіх системах 

займають кодекси, але в інших, окрім вітчизняних, їх є значно менше. 

У всіх системах зростає кількість міжнародних договорів, проте 

європейські системи джерел права є значно урізноманітненими. 

Конструкція, яка складається із галузевої, функційної, джерельної 

структурних частин, є властива всім проаналізованим системам джерел 

права, зокрема й Україні. Вона є необхідною для правотворчої практики, 

оскільки дозволяє створювати ефективну та дієву систему джерел права, 

виявляти проблеми функціонування системи та знаходити необхідні 

способи їх розв’язування. 
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РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

 

4.1.Функціонування та реформування вітчизняної системи 

джерел права 

 

Функціонування сучасної системи джерел права України 

супроводжується низкою проблем, які потребують розв’язання. Серед них 

виокремлюють, насамперед, таку проблему як забезпечення 

збалансованості великої кількості нормативно-правових приписів. Адже 

така їх питома вага є загрозливою для цілісності сучасної системи джерел 

права України. 

На розв’язання цієї та інших проблем спрямовані зусилля 

суспільства і, зокрема, суб’єктів правотворчості, які здійснюють 

реформаційні заходи по вирішенню цих питань та вдосконаленню 

вітчизняного нормативно-правового комплексу регламентації.  

Але, при цьому, перш за все, необхідно з’ясувати природу правового 

реформування, зокрема реформування сучасної системи джерел права 

України. 

У тлумачних словниках терміном «реформа» позначається 

перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя, 

галузі знань. Реформувати (лат. reformare від re - знову, і forma - вид) – 

перетворювати, покращувати [261]. Відтак, реформувати означає також 

змінювати що-небудь шляхом реформи (реформ), перетворювати, 

перебудовувати [140, с. 1218]. Водночас, ці зміни не знижують основ 

існуючої структури [115, с. 901]. 

Варто зазначити, що реформування може відбуватися у всіх сферах 

суспільного життя, зокрема й у правовій. 



134 
 

Так, у юридичній літературі зустрічаються визначення поняття 

«правова реформа». 

Зокрема, Ющик О. І. характеризуючи питання правового 

реформування, вказує, що це особливе управлінське рішення, що його 

приймає верховна державна влада (правляча еліта), яка змушена 

об’єктивно змінюваними умовами функціонування державного апарату 

відновлювати єдність цього апарату (державної влади) і остільки є 

заінтересованою у свідомій зміні названого функціонування; рішення, 

реалізація якого у реорганізуючій діяльності державного апарату має 

результатом утвердження нового режиму законності, що виступає як ціль 

здійснених даною владою перетворень [92, с. 69-70]. 

Рябцев Р. А. зазначає, що правова реформа – це системна, 

цілеспрямована зміна як законодавства, так і правосвідомості, здійснювана 

державою за допомогою правотворчості, що враховує стан правосвідомості 

громадян і передбачає перспективи реалізації створюваних правових норм, 

і, через елементи позитивної правосвідомості, державної ідеології, яка є 

основою створення механізмів правового виховання громадян, що 

дозволяє сформувати нову правосвідомість [262]. 

В той же час, Горобєц В. Д. під правовою реформою розуміє якісне 

оновлення та вдосконалення законодавства, практики його застосування, 

підвищення ролі та значення судової влади, суду, правоохоронних органів, 

досягнення необхідного рівня правової культури, що мають кінцевою 

метою створення основ правової держави [263, с. 4]. 

Сафін Ф. М. вказує, що поняття «правова реформа» 

використовується для позначення та однакового визначення змін, що 

проводяться в галузі правового регулювання суспільних відносин. 

Поняттям «правове реформування» в даний час позначаються процеси, що 

відбуваються в різних галузях права [264].  
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Москалькова Т. М. вважає, що в залежності від глобальних цілей 

можуть проводитися: галузеві правові реформи; судові та адміністративні 

реформи; реформи правоохоронних органів [265]. 

Дорська О. А. аналізуючи питання правової реформи, зазначає, що 

вона стосується правотворчості, правового масиву, праворозуміння, 

правозастосування, які передують або слідують за реформуванням 

політичної, економічної чи соціальної сфери, і має на меті якісне 

поліпшення життя більшості членів суспільства [266]. 

Ленгер Я. І. вважає, що невизнання правової реформи, як важливого 

напрямку державної діяльності, дорівнює запереченню ідеї побудови 

правової держави, а також необхідності вдосконалення правової системи, 

покращення ефективності правового регулювання, правосуддя, 

прокурорського нагляду, посилення захисту прав громадян, гарантій їх 

безпеки. Право, у будь-якому разі, оформлює, закріплює усі види 

державної реформи, але правова реформа має свої особливості та свій 

зміст, вона відображає, визначає правовий розвиток країни. Оформлення за 

допомогою права інших видів реформ не відміняє правову реформу як 

одну із самостійних феноменів [90, с. 15]. 

Отож, метою правового реформування є корегування основних 

параметрів цієї системи, покращення, підвищення її ефективності. 

Крім того, у літературі зазначається, що поняття правової реформи 

багатовимірне, певною мірою конгломератне, хоча і цілком автономне [90, 

с. 4]. Саме тому зміни, що відбуваються під час правового реформування, 

мають відношення до низки властивостей правового явища. Так, 

реформування нашої держави здійснюється у ході цілої низки реформ, а 

саме: правової, конституційної, судової, адміністративної, муніципальної 

та інших. При цьому, змінюється кількість суб’єктів, їх повноважень, 

правові засоби регламентації. 
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В той же час, реформування, зокрема і правове, не має на меті 

руйнування, повну заміну чи перетворення старого. Як правило, воно 

спрямоване на оновлення чи удосконалення явища. 

І дійсно, якщо попередньо держава здійснювала правове 

регулювання завдяки спеціальноправовому типу, то на сучасному етапі 

спостерігається змішаний тип регулювання та тенденція до більш 

широкого застосування загальнодозвільного типу регламентації 

суспільних відносин. У муніципальній сфері здійснюється часткова 

передача повноважень органам місцевого самоврядування у ході 

децентралізації влади. В той же час, самі суб’єкти – місцеві ради, не 

замінені іншими органами, та й принципи їх організації та функціонування 

суттєво не змінені. Водночас, і правове реформування не вимагає повної 

зміни властивостей, форми та ін., а здійснюється шляхом лише 

коригування основних показників. Ці зміни можна вважати «косметичною 

модифікацією», пристосуванням до вимог часу, а не перетворенням 

правового явища на щось нове, з новими властивостями, структурою тощо. 

Отже, до основних ознак правового реформування слід віднести те, 

що воно є процесом змін правових явищ; цей процес спрямований на 

оновлення, удосконалення певного явища, а не на його руйнацію; ці зміни 

відбуваються в деяких властивостях, у структурних частинах, формах 

об’єктивації; здійснюється шляхом коригування основних показників.  

На основі цих ознак можна сформулювати таке визначення поняття 

«правове реформування» як процес оновлення правового явища, який 

спрямований на його зміну, удосконалення. 

Аналіз сучасної системи джерел права України свідчить про те, що на 

нинішньому етапі відбувається удосконалення вітчизняного комплексу 

нормативно-правової регламентації: відміняються нормативно-правові 

приписи, нормативно-правові інститути чи навіть галузі, які не 

відповідають сучасним реаліям. Створюються нові системні утворення, 

змінюються нормативно-правові приписи, удосконалюються існуючі, 
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змінюється їх змістовне наповнення. 

Так, з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом 

України з’явилися нові інститути у цій галузі, зокрема: інститут слідчих 

суддів, спрощена форма розслідування та судового розгляду кримінальних 

проступків. Крім того, змінюються інститути доказів та доказування, 

досудового розслідування, судового розгляду тощо. Ліквідовано інститути 

порушення кримінальних справ, повернення справ на додаткове 

розслідування тощо.  

В той же час, значно об’ємнішим став правовий статус особи 

(людини та громадянина) у Конституції України, посилено юридичні 

гарантії забезпечення прав та свобод людини, розширено межі компетенції 

органів місцевого самоврядування, змінилися конституційні засади судової 

системи, органів прокуратури та інше.  

У межах адміністративного права розширилась сфера надання 

публічних (адміністративних) послуг. 

Запровадження «інституту послуг» у діяльності органів державної 

влади було передбачено ще в Концепції адміністративної реформи 1998 

року, а 15 лютого 2006 року схвалено розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про Концепцію розвитку надання адміністративних послуг 

органами виконавчої влади». У 2012 році був прийнятий Закон України 

«Про адміністративні послуги» [267, с. 226].  

У кримінальному праві – поглиблена спрямованість на гарантії 

забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб, а не лише держави, 

спостерігається гуманізація кримінальної відповідальності. 

Так, з цією метою були прийняті деякі нормативно-правові акти, 

зокрема Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації 

кримінальної відповідальності», Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за 

правопорушення у сфері господарської діяльності» тощо. 
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У цивільно-правовій галузі розширюються межі свободи для 

учасників договірних відносин. Водночас, у цивільно-процесуальній галузі 

запроваджуються спрощені процедури застосування альтернативних 

методів вирішення правових спорів тощо. 

Всі ці зміни відбуваються під впливом міжнародних, зокрема 

європейських, правових стандартів. 

Правове реформування сучасної системи джерел права України 

здійснюється шляхом коригування чинних джерел права.  

До прикладу, у 2000 році загалом було прийнято 96 законів про 

внесення змін та доповнень, у 2001 році – 94 таких законів, у 2002 році – 

87, у 2003 році – 167, у 2004 році – 157, у 2005 році – 177. Натомість у 2006 

році – 70 законів про внесення змін та доповнень, у 2007 році – 76 таких 

законів, у 2008 році – 48, у 2009 році – 168, у 2010 році – 199, у 2011 році – 

272, у 2012 році – 221, у 2013 році – 108, у 2014 році – 170, а станом на 

липень 2015 року –171 законів про внесення змін та доповнень. 

Зміни вносилися й до кодексів України. Так, станом на липень 2015 

року до Кримінального кодексу України було внесено 13 змін та 

доповнень, у 2014 році – 23, у 2013 році – 6, у 2012 році – 9. Натомість до 

Цивільного кодексу України (станом на липень) у 2015 році внесено 6 змін 

та доповнень, у 2014 році – 11, у 2013 році – 9, у 2012 році – 7. До 

Кримінального процесуального кодексу, який був прийнятий у 2012 році 

уже внесено 17 змін (2 з яких втратили чинність), зокрема: у 2012 році – 1, 

2013 році – 3, у 2014 році – 13, а станом на липень 2015 року – 12. До 

Господарського кодексу України у 2012 році було внесено 17 змін, у 2013 

році – 5, у 2014 році – 7, а станом на липень 2015 року – 5.  

Збільшується й кількість міжнародних договорів, більш 

витребуваними стають правові узвичаєння. Ці процеси відбуваються 

практично у всіх галузях права.  

У юридичній літературі висловлюється думка про те, що причинами 

цього процесу є: 1) збільшення об’ємів правового регулювання, що 
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зумовлено розширенням і поглибленням сфери такого регулювання; 2) 

ускладнення регламентованих суспільних відносин, які набувають нових 

властивостей і ознак, розвиваються у все більше змінюваних 

взаємозв’язках, комплексах тощо; 3) підвищення ролі права у суспільстві, 

воно стає все більш потрібним та авторитетним регулятором соціальних 

відносин [35, с. 18-19], проте видається, що зростання частки міжнародних 

договорів у національній системі зумовлено і тим, що держава стає 

учасницею різноманітних міжнародних організацій, де основним джерелом 

права є міжнародний договір, який і впроваджується у 

внутрішньодержавний простір як самостійний регулятор без відтворення 

його положень у національному законодавстві. Це спрощує правове 

регулювання, усуває дубльованість, а відтак, і конкурентність нормативно-

правових приписів. Та й процеси глобалізації стимулюють розширення 

сфери дії міжнародного права та інтенсифікації міжнародно-правового 

регулювання [268, с. 19]. 

Так, станом на 2001 рік Україною було ратифіковано лише 341 

міжнародний договір. На той час масив законів про ратифікацію становив 

28,3 % загальної кількості зі 1205 законів, які були прийняті після 

набрання чинності Конституцією 1996 року [269, с. 60]. При цьому, з 1991 

року по 2000 рік було укладено або ратифіковано 1633 міжнародні 

документи – конвенції, хартії, угоди, протоколи, меморандуми, з 1996 року 

по 2000 рік – 582, з 2001 року по 2005 – 711, за 2006-2007 роки – 122. 

Станом на 2007 рік в Україні діяло уже 3723 міжнародних документів [49, 

с. 327], а станом на липень 2015 року – 5614.  

Розширюється і практика застосування міжнародно-правового 

звичаю як джерела права та принципів права, що знову ж таки свідчить про 

те, що на розвиток сучасної системи джерел права України впливають 

глобалізаційні та інтеграційні процеси. Зокрема, правовий звичай, дозволяє 

забезпечити гнучкість в регулюванні деяких відносин. 
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У юридичній літературі ведуться дискусії про можливість 

застосування судового прецеденту у вітчизняній системі джерел права, але 

реальні умови для його реалізації у юридичній практиці відсутні, як і 

відсутні чіткі уявлення про їх місце у системі джерел права України. 

Саме таке урізноманітнення системи джерел права України може 

бути передумовою до її трансформації. 

Окрім цього, правове реформування сучасної вітчизняної системи 

джерел права спрямоване на забезпечення взаємоузгодженості 

нормативно-правових приписів завдяки зміні деяких типових зв’язків.  

Так, у сфері адміністративно-правової галузі розширилися межі 

надання адміністративних послуг, розширились управлінські відносини, 

які приходять на зміну публічним. 

Розширилася також і сфера приватно-правових відносин, 

збільшилася кількість приватно-правових інститутів у межах Цивільного 

кодексу України. 

Змінилися відносини у сфері місцевого самоврядування, зокрема 

змінився правовий стату органів місцевого самоврядування. 

Ці процеси спрямовані на досягнення належного правового 

регулювання. Так, прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» 

спрямовує освітню систему на впровадження європейських рівнів освіти: 

бакалавра, магістра, доктора філософії та ін., розширення меж автономії 

університетів. 

Проте, поряд із реформаційними змінами, у системі джерел права 

України спостерігаються і деформаційні. 

Так, часто нові нормативно-правові галузі формуються без 

узгодження з іншими галузями у вітчизняній системі джерел права, без 

врахування галузевої моделі регулювання суспільних відносин. На даний 

час відсутня програма системних змін щодо структури вітчизняного 

нормативно-правового комплексу, потребує посилення уніфікованісті 

нормативно-правових приписів у межах галузі, визначення оптимального 
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співвідношення між інститутами та галузями, а також з іншими 

системними утвореннями у межах системи джерел права України. 

Недостатня увага приділялася і принципам права, зокрема 

наповненню їх змістом. А вони, як відомо, відіграють важливу роль у 

забезпеченні цілісності нормативно-правової галузі, інституту, бо можуть 

бути і засобами уніфікації, і правовими регуляторами. Водночас виникає 

питання і щодо галузевих змін, що здійснюються під впливом правових 

стандартів, оскільки не завжди вони враховують особливості розвитку 

вітчизняної соціальної системи. 

Викликає стурбованість і часта змінюваність нормативно-правових 

приписів. 

Так, в останні 10 років кількість таких актів у рази перевищує 

первинні закони. Зокрема, у 2005 році парламентом прийнято 276 законів, 

серед них 38 самостійних законів, 177 законів про внесення змін та 

доповнень, 56 законів про ратифікацію та 3 закони про приєднання. У 2006 

році Верховна Рада прийняла 123 закони, з яких – 11 самостійних законів, 

70 – законів про внесення змін та доповнень, 31 закон про ратифікацію та 6 

законів про приєднання. У 2007 році було прийнято 103 закони, з них 9 

самостійних законів, 76 законів про внесення змін та доповнень, 15 законів 

про ратифікацію, а також 1 закон про приєднання. У 2008 році активність 

парламенту проявилася у прийнятті 152 законів, зокрема 13 самостійних 

законів, 48 законів про внесення змін та доповнень, 66 законів про 

ратифікацію і 5 законів про приєднання. У 2009 році система 

законодавства поповнилась на 235 законів, серед них 19 самостійних 

законів, 168 законів про внесення змін та доповнень, 42 закони про 

ратифікацію та 4 закони про приєднання. У 2010 році Верховна Рада 

України прийняла 254 закони, а саме: 27 самостійних законів, 199 законів 

про внесення змін та доповнень, 33 закони про ратифікацію та 2 закони 

про приєднання. У 2011 році загалом прийнято 361 закон, з них 44 

самостійних закони, 272 закони про внесення змін та доповнень, 42 закони 
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про ратифікацію та 3 закони про приєднання. У 2012 році система 

законодавства поповнилась на 314 закони, з них 48 самостійних законів, 

221 закони про внесення змін та доповнень, 42 закони про ратифікацію і 3 

закони про приєднання. У 2013 році загалом прийнято 148 закони, з них 11 

самостійних законів, 108 законів про внесення змін та доповнень, 26 

законів про ратифікацію та 3 закони про приєднання. У 2014 році 

Верховною Радою України було прийнято 224 закони, з них 36 

самостійних законів, 170 законів про внесення змін та доповнень, 18 

законів про ратифікацію. А станом на липень 2015 року загалом було 

прийнято 223 закони, з них 20 самостійних закони, 171 закони про 

внесення змін та доповнень, 31 закони про ратифікацію та 1 закони про 

приєднання, 5 законів про денонсацію міжнародних угод. 

Ці зміни подекуди носять і хаотичний характер. Так, траплялися 

випадки прийняття Верховною Радою України в окремі дні по кілька 

законів, якими вносилися зміни та доповнення до нормативно-правових 

приписів Кримінального кодексу України. Крім того, деякі зі статтей цього 

кодексу змінювалися протягом сесійного дня по декілька разів. Були й 

випадки, коли законодавець спочатку послаблював відповідальність, а 

потім або ж її скасовував, або посилював [270].  

Зокрема, це стосується статті 110-1 Кримінального кодексу України 

про екстремістську діяльність та статті 151-1 Кримінального кодексу 

України про наклеп, які спочатку були криміналізовані (Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки 

громадян» від 16 січня 2014 року), а згодом – декриміналізовані (Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» від 23 лютого 

2014 року). 

Інколи обсяг криміналізації змінюється і без внесення формальних 

змін до тексту Кримінального кодексу України, при цьому це стосується 
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«найпоширеніших» складів злочинів. Це відбувається внаслідок корекції 

розрахункових одиниць (неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 

мінімальної соціальної пільги) [270], з врахуванням яких діяння 

кваліфікується як адміністративне правопорушення, або як кримінально-

каране.  

На безсистемну та стрімку правотворчу діяльність у сфері 

кримінального законодавства, її хаотичний характер, наголошується і у 

юридичній літературі, зокрема у працях Тація В. Я. [271, с. 34]. 

Недоліком нормативно-актної підсистеми є також наявність у ній 

застарілих нормативно-правових актів. Так, зокрема, Кодекс законів про 

працю України, Житловий кодекс Української РСР та Кодекс України про 

адміністративні правопорушення вже давно потребують змін, бо не 

відповідають стану розвитку суспільних відносин, які вони мають 

регулювати. Зокрема Костюк Д. М. зазначає з цього приводу, що створення 

Кодексу законів про працю проходило у радянський час та 

характеризується ознаками командно-адміністративної системи. Його 

норми зорієнтовані переважно на регулювання трудових відносин, що 

відображали інтереси не найманих працівників, а виробництва, хоча він 

закріпив й певні юридичні гарантії охорони прав працівників [71, с. 19]. 

В той же час, прослідковується і зростання кількості кодексів у 

вітчизняній системі джерел права. Особливо ці процеси інтенсифікувалися 

у 2000-2012 роках, у вигляді прийнятих кодифікованих актів. Серед таких 

нових кодексів України: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс 

України, Повітряний кодекс України, Митний кодекс України, 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс цивільного захисту 

України. 

Така кількість кодифікованих актів є занадто великою, що не сприяє 

цілісності правового регулювання. Тому не можна погодитися із тими 

вченими, які пропонують запроваджувати у систему нормативно-правових 
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актів нові кодифіковані акти, доцільнішою видається думка про 

об’єднання існуючих кодексів у більш об’ємні. 

Велика питома вага у системі джерел права України і підзаконних 

нормативно-правових актів. Як уже зазначалося, лише з 2007 по 2015 роки 

підзаконних актів прийнято в 10 разів більше, ніж законів, тобто більше 

20000 підзаконних актів. А це суттєво знижує авторитет законів, 

перевантажує систему нормативно-правової регламентації. 

Про переобтяження підзаконними актами системи джерел права 

України зазначається і у галузевій юриспруденції. Зокрема, Гвоздик П. О. 

зазначає увагу на те, що перевага кількості підзаконних актів над законами 

постійно зростає і сьогодні вже є домінуючою [65, с. 13,15]. На тенденцію 

домінування «підзаконного» регулювання вказують Дмитрик О. О. [66, с. 

27], Кахтун О. Я.[272, с. 271] та інші.  

У юридичній літературі також висловлюється думка про доцільність 

зменшення кількості різновидів підзаконних нормативно-правових актів, 

оскільки така їх питома вага знижує авторитетність законів. Адже, як 

відомо, побудова правової держави в Україні, як і в будь-якій іншій країні 

світу, вимагає, щоб юридичною основою регулювання суспільних 

відносин були закони з нормами прямої дії [269, с. 55]. 

Крім того, така велика кількість внесених змін та доповнень, 

збільшення питомої ваги нормативно-правових актів, спричиняє їх 

інфляцію, колізійність та інші деформації. 

Таких прикладів у системі джерел права України є безліч. 

Так, у статті 350 Цивільного кодексу України зазначено, що викуп 

земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з 

мотивів суспільної необхідності здійснюються в порядку, встановленому 

законом [188], натомість у статті 146 Земельного кодексу України також 

вказано, що викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у 
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випадках та в порядку, встановлених законом [273]. Отож, між статтею 350 

Цивільного кодексу України та статтею 146 Земельного кодексу України є 

колізія. 

У статті 63 Господарського кодексу України вводиться поняття 

змішаної форми власності (на базі об’єднання майна різних форм 

власності) [213]. Разом з тим, у статті 41 Конституції України та у статтях 

325-327 Цивільного кодексу України зафіксовано лише приватну, 

державну та комунальну форми власності, про змішану форму не йдеться 

[188, 189]. 

Трапляються у нормативно-правових приписах розбіжності стосовно 

видів джерел права, якими можуть регулюються ті чи інші питання. Так, у 

статті 7 Господарського кодексу України зазначається, що до джерел 

регулювання господарських відносин відносить тільки нормативно-правові 

акти, натомість у статтях 193, 268, 346 цього ж Кодексу передбачається 

використання також і правових звичаїв [213]. 

Наявні й прямі запозичення текстів іноземних кодексів, зокрема й 

російських. До прикладу, стаття 1120 «обов’язки правоволодільця» 

Цивільного кодексу України кальковує [188] зі статті 1031 Цивільного 

кодексу Російської Федерації [274], а стаття 1121 «обов’язки користувача» 

Цивільного кодексу України [188] – зі статті 1032 Цивільного кодексу 

Російської Федерації тощо [274]. 

Зокрема, у статті 1120 Цивільного кодексу України зазначено: 

«Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та 

комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для 

здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також 

проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із 

здійсненням цих прав. Правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не 

встановлено договором комерційної концесії: надавати користувачеві 

постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у 

навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; контролювати якість 
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товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) 

користувачем на підставі договору комерційної концесії» [188]. Натомість 

у статті 1031 Цивільного кодексу Російської Федерації (мовою оригіналу) 

вказано: «Правообладатель обязан передать пользователю техническую и 

коммерческую документацию и предоставить иную информацию, 

необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных 

ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать 

пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением 

этих прав. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено 

иное, правообладатель обязан: обеспечить государственную регистрацию 

договора коммерческой концессии; оказывать пользователю постоянное 

техническое и консультативное содействие, включая содействие в 

обучении и повышении квалификации работников; контролировать 

качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой 

концессии» [274]. 

Зустрічаються і часті дублювання нормативно-правових приписів. 

Так, у Законі України «Про національні меншини» зазначено, що держава 

гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну 

автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної 

мови в державних навчальних закладах або через національні культурні 

товариства, розвиток національних культурних традицій, використання 

національної символіки, відзначення національних свят, сповідування 

своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової 

інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та 

будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству. 

Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України 

охороняються законом. А у Законі України «Про культуру» також 

містяться положення про права національних меншин у сфері культури. 

Так, у статті 4 та 5 цього Закону зазначено, що держава у пріоритетному 
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порядку створює умови для розвитку культури української нації, корінних 

народів та національних меншин України; держава забезпечує всебічний 

розвиток і функціонування державної мови у сфері культури, гарантує 

вільне використання мов усіх національних меншин України. 

У деяких нормативно-правових актах допускаються змістовні логічні 

помилки. Зокрема, у Законі України «Про доступ до публічної інформації», 

назва статті 29 «відповідальність за порушення законодавства про доступ 

до публічної інформації» не відповідає її змісту, адже в ній йдеться про 

відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації 

загалом.  

Прикладом прогалини є нормативно-правові приписи Закону 

України «Про виконавче провадження». Так, у ньому відсутній механізм та 

процедура виконання рішення в разі вчинення порушення колективним 

суб'єктом, а у статті 8 цього Закону зазначено про такий механізм лише 

щодо про боржника. Це є свідченням неповноти правового регулювання. 

У Законі України «Про освіту» та у спеціальних законах («Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту») різним чином іменуються навчальні заклади, які складають 

систему освіти; визначають порядок призначення керівників і педагогічних 

працівників навчальних закладів; визначають органи управління освітою, 

порядок затвердження та реєстрації установчих документів та ін. [272, с. 

271]. 

Гвоздик П. О. вказує, що й досі у чинних вітчизняних законах 

містяться норми, які потребують узгодження з Конституцією України, 

зокрема це стосується Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» [65, с. 13]. 

В той же час, не прослідковуються належні зв’язки між законами та 

підзаконними нормативно-правовими актами, що прийняті різними 

суб’єктами правотворчості. Так, зокрема, фіксуються випадки, коли 

підзаконні акти приймаються не для конкретизації законів, а мають 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17?nreg=2778-17&find=1&text=%EC%E5%ED%F8%E8%ED&x=0&y=0#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17?nreg=2778-17&find=1&text=%EC%E5%ED%F8%E8%ED&x=0&y=0#w13
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самостійний характер. Хоча, як відомо, підзаконні нормативно-правові 

акти повинні прийматися на підставі закону, відповідно до закону, для 

його виконання та конкретизації. А в ієрархії нормативно-правових актів 

закони мають мати пріоритет щодо підзаконних актів. Та й ефективність 

функціонування суспільних відносин у формі підзаконних нормативних 

актів досяжна лише за умови, що вони розвиваються не паралельно, а 

всередині сфери, окресленої законом [34, с. 232].  

Водночас, необхідно звернути увагу й на те, що інколи у формі 

закону регулюються суспільні відносини, які повинні регулюватись 

підзаконними нормативно-правовими актами.  

До прикладу, Законом «Про вищу освіту» визначаються такі норми 

як строки і тривалість навчального року, педагогічного навантаження 

тощо, які мають суто технологічне значення і мали би регулюватися 

нормативно-правовими актами нижчого рівня, ніж закон. Знову ж таки, це 

має негативний вплив на ієрархічні зв’язки між нормативно-правовими 

приписами, перешкоджає належному правовому регулюванню цих 

відносин [272, с. 270].  

В той же час, інколи відносини, які є предметом регулювання 

законів, регулюються підзаконними нормативно-правовими актами, а це є 

грубим порушенням ієрархії системи джерел права України. 

До прикладу, у Законі України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» зазначено, що окремі питання звільнення від 

відповідальності посадових осіб Фонду, відшкодування ними шкоди та 

обов’язкового страхування відповідальності, життя і здоров’я посадових 

осіб Фонду регулюються актами Фонду, у тому числі й підзаконними, 

проте такі питання повинні регулюватися лише законами [275].  

Так, зокрема, у статті 16 цього Закону зазначено, що життя та 

здоров’я членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду 

страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та 

договорів страхування» [275]. 
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Проте, як зазначалося у зауваженнях Головного юридичного 

управління Верховної Ради України, такі питання мають бути врегульовані 

виключно законами. Зокрема, про таку вимогу йдеться у пункті 22 частини 

першої статті 92 Конституції України, Цивільному кодексі України, Законі 

України «Про страхування» [276]. 

Конституційний Суд України у своїму рішенні від 25 січня 2012 року 

№3-рп/2012 прирівняв закон та підзаконний акт, надав їм 

однопорядковості. Так, у ньому зазначено: «державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії можуть бути визначені як законами України, 

так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема актами Кабінету 

Міністрів України» [277]. 

У цьому випадку також суттєво порушується ієрархія системи 

джерел права, адже на закон покладено регулювання найважливіших 

суспільних відносин, натомість підзаконні нормативно-правові акти мають 

видаватися виключно на підставі і на виконання тільки Конституції 

України та законів України. Своїм рішенням Конституційний Суд України 

надав можливість Кабінету Міністрів України приймати акти, які мають ті 

ж регуляторні можливості, що й закони. 

Варто погодитись із окремою думкою судді Конституційного Суду 

України Лилака Д. Д., що повноважень, стосовно визначення порядку і 

розмірів соціальних виплат та допомоги, Кабінету Міністрів України 

Конституція України не надає і вони не випливають з його функції щодо 

реалізації політики у сфері соціального захисту. Кабінет Міністрів України 

як орган виконавчої влади повинен реалізовувати (виконувати) те, що 

визначено законодавчою владою в Конституції і законах України, а не 

змінювати їх [278]. 

Жукова-Василевська Д. В. також зазначає, що реальне 

співвідношення нормативно-правових актів різних видів по їх ролі у 

правовому регулюванні не відповідає формально закріпленій ієрархії: 
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підзаконні нормативно-правові акти відіграють у деяких випадках більшу 

роль у регулюванні суспільних відносин, ніж закони [12, с. 128]. 

Останнім часом поява тих чи інших нормативно-правових актів є 

даниною вузькогруповим інтересам, або ж обґрунтовуються політичною 

доцільністю. Так, зокрема Пархоменко Н. М. акцентує увагу на політизації 

змісту нормативних приписів, що є результатом панування принципу 

політичної доцільності, посилення якого може призвести до 

розбалансування системи джерел права [49, с. 310].  

Про значну залежність того чи іншого акту від політичної складової 

та триваюче збереження дисбалансу змістовного їх наповнення в сторону 

політичної доцільності зазначає і Кобернюк С. В. [68, с. 10] та інші. 

Вищевикладене свідчить про те, що процес реформування системи 

джерел права України є лише частково задовільним, він лише оновлює 

нормативно-правовий комплекс, дещо його вдосконалює, спрямовує на 

досягнення належного правового регулювання, пристосування до вимог 

сучасності. 

Таким чином, можна виокремити характерні для сучасної системи 

джерел права України ознаки реформування, а саме те, що це є процес 

удосконалення вітчизняного нормативно-правового комплексу 

регламентації; він спрямований на зміну нормативно-правових приписів; 

на удосконалення існуючих інститутів, галузей та інших системних 

утворень; здійснюється шляхом коригування чинних джерел права; 

спрямований на забезпечення взаємоузгодженості нормативно-правових 

приписів завдяки зміні деяких типових зв’язків; спрямований на 

досягнення належного правового регулювання.  

Отже, реформування сучасної системи джерел права України є 

процесом оновлення, удосконалення вітчизняного комплексу нормативно-

правової регламентації, що спрямований на забезпечення належного 

правового регулювання та умов переходу до трансформації. 
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Все це дозволяє констатувати що сучасній системі джерел права 

України в основному притаманний період реформування, який не ведо до 

суттєвих змін, перетворень, до формування ефективної системи 

нормативно-правової регламентації. Створити ж ефективну систему 

джерел права можна лише за умови трансформації. 

 

4.2 Трансформація та розвиток сучасної системи джерел права 

України 

 

Хоча сучасна система джерел права України знаходиться на етапі 

реформування, все ж низка нормативно-правових приписів трасформується 

під впливом європейських правових стандартів. Перш ніж проаналізувати 

ці процеси у вітчизняній системі джерел права, необхідно з’ясувати, що 

розуміється під трансформацією. 

Питанням трансформації хоча і присвячена низка наукових праць, 

проте, насамперед, це роботи у галузі соціології, політології, економіки. 

У словниках термін трансформація (з лат. – перетворення, 

перевтілення, видозміна) трактується як зміна, перетворення виду, форми, 

істотних властивостей і т. ін., чого-небудь [115, с. 561]; як модифікація; 

зміна форми або структури, чого-небудь [279]; зміна цільової 

спрямованості діяльності [280]. 

У науковій літературі також по-різному інтерпретується поняття 

«трансформація». Так, у мовознавстві під трансформацією розуміють 

зміну формальних (лексичних чи граматичних), семантичних компонентів 

при збереженні інформації призначеної для передачі [281, с. 201]. 

В економічній теорії трансформація пов’язується з такими змінами 

системи, завдяки яким відбувається її якісне переродження, розвиток [84, 

с. 16]. У соціології трансформацію трактують як дію або процес зміни 

форми, вигляду, природи або характеру суспільства чи окремих його 

структур. При цьому відбувається перетворення структурних компонентів 
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соціуму, всіх сторін, сфер суспільного життя, набуття нових рис, які 

відповідають вимогам часу [87, с. 112]. Заславська Т. І. під соціальною 

трансформацією розуміє радикальну та відносно швидку зміну соціальної 

природи та соцієтального типу суспільства, а головними об’єктами та 

результатами цього процесу, на її думку, є: основні інститути, соціальні 

структури, людський потенціал суспільства [83, с. 149]. 

При цьому, у соціологічній літературі зазначається, що у ході цього 

процесу відбуваються внутрішні зміни суспільства, внаслідок яких 

долається втрата соціальної рівноваги, напруги, досліджується новий більш 

диференційований та високий рівень впорядкованості та організованості у 

всіх основних сферах життєдіяльності [282].  

Водночас, підкреслюється, що у ході трансформації відбувається 

перехід від одного стану або етапу до іншого, якісно нового [86, с. 8]. 

Хоча Михальченко М. І. зазначає, що трансформація – це зміна, 

розвиток людського буття у будь-якому напрямку: уперед, назад, убік, по 

колу тощо [85, с. 20]. 

Отож, поняття «трансформація» використовується як по відношенню 

до глибинних перетворень в окремих сферах соціальної, зокрема, 

економічної, політичної та правової реальності, так і для характеристики 

усього комплексу заходів, що відбуваються [283, с. 83]. У широкому сенсі 

трансформація – це сукупність економічних, соціальних та політичних 

процесів, що призводять в остаточному підсумку до нової якості будь-якої 

системи [284, с. 684]. 

У юридичній літературі термін «трансформація» використовується 

для позначення способу імплементації норм міжнародного права з 

національним [285, с. 19-22]. 

Але саме загальнотеоретична методологія дозволила принципово 

охарактеризувати процеси змін у правових явищах. Відповідно до цих 

бачень трансформація характеризується поступальним накопиченням 

ознак нового, руйнацією старого, переходом до якісно нового стану.  
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На думку Удовики Л. Г., період трансформації характеризується 

багатовекторністю розвитку, необхідністю вибору, зростанням 

суб’єктивного фактору і т.п. вона вважає, що цей процес передує 

модернізації суспільства [89, с. 10, 14].  

Процес правової трансформації може мати різні форми: 

короткотривалу та довготривалу (за тривалістю здійснення), стійку та 

нестійку (за часом здійснення змін), часткову, неповну, повну (за обсягом, 

ступенем змін) та ін.  

При цьому, під формою правової трансформації необхідно розуміти 

спосіб здійснення змін, перетворень.  

Ступінь змін дозволяє виокремити форми, в яких вони 

здійснюються, відображаються, здатність до перетворення, появи якісно 

нового явища. 

Аналізуючи правову трансформацію як явище, слід зазначити, що на 

відміну від реформування, цей процес веде до перетворення, формування 

нових властивостей правового явища. Наприклад, таким новим правовим 

явищем для України стало розмежування державної влади на три гілки 

влади: законодавчу, виконавчу та судову. Апарат держави став 

формуватися за новими принципами: збереження єдності державної влади 

та відносної самостійність її гілок і невтручання у діяльність одна одної. 

Такі зміни ведуть до перетворень не лише у формі чи структурі, але 

й в основних властивостях. Наприклад, зміна типу правового регулювання, 

зростання частки таких правових регуляторів як дозволи у системі 

регламентації суспільних відносин. 

Ці зміни зумовлюються соціальними факторами: внутрішніми та 

зовнішніми. Наприклад, у розвитку сучасної правової системи України 

важливу роль відіграють зовнішні фактори – міжнародні правові 

стандарти, а об’єктивний характер суспільних відносин, які існують у 

нашому соціумі, дозволяють, насамперед, створити ті інститути, які 

відповідають сучасним реаліям. Наприклад, виборче право, яке 
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формувалося вже понад 20 років і набуває відповідних до українських 

реалій форм. Хоча цей процес часто буває і деструктивним. 

У ході цього процесу відбувається руйнація старих правових явищ, 

наприклад, ліквідація низки центральних органів виконавчої влади.  

Відбувається перехід до більш високого рівня впорядкованості. 

Наприклад, прийняття Основ законодавства України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», замість низки 

законів, які регулюють ці відносини, дозволило застосувати нові правові 

регулятори, уподібнити правове регулювання. 

З’являється якісно нове правове явище. Наприклад, на певному етапі 

в Україні з’являється адміністративне судочинство.  

Процес трансформації є безперервним. Для нього характерним є 

часткова, неповна та повна форма, але в ході здійснення трансформації 

можуть спостерігатися перехідні етапи та змішані форми.  

Все це дозволяє виокремити такі характерні ознаки правової 

трансформації: 1) вона є процесом, який у відповідні періоди може 

супроводжуватися змінами, перетворенням, формуванням нових 

властивостей правових явищ; 2) ці зміни, перетворення відбуваються у 

природі, структурі, формі об’єктивації правових явищ; 3) вони зумовлені 

соціальними (зовнішніми та внутрішніми) факторами; 4) у ході цього 

процесу відбувається руйнація старих правових явищ (природи, 

внутрішньої організації, форми об’єктивації); 5) відбувається перехід до 

більш високого рівня впорядкованості та організованості; 6) з’являється 

якісно нове правове явище; 7) цей процес є безперервним, а тому в ході 

його здійснення можуть з’являтися змішані форми.  

Отже, правова трансформація – це процес змін, перетворень, 

формування нових істотних властивостей, структури, форми об’єктивації 

відповідного правового явища. 

За ступенем, обсягом змін можна виокремити часткову, неповну, 

повну форми правової трансформації. Зокрема, часткова форма правової 
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трансформації відображає спосіб змін, лише в певних елементах чи 

властивостях явища; в той час як неповна – в значній кількості 

структурних частин, властивостей явища, свідчить про появу деяких нових 

властивостей, частин; повна – перетворення явища в цілому, перехід на 

новий рівень. 

Для поглиблення знань про правову трансформацію необхідно 

виявити її співвідношення із іншими поняттями, зокрема: «правова 

модифікація», «правовий розвиток», «правове реформування» тощо. Отже, 

якщо правова трансформація – це процес змін, перетворень, формування 

нових істотних властивостей, структури, форми об’єктивації відповідного 

правового явища, то що ж являє собою розвиток? 

У тлумачних словниках термін «розвиток» трактується як: процес 

росту; розквіт; поступ та ін. [115, с. 20]. 

Отже, правовий розвиток – пов'язаний із формуванням нових 

позитивних властивостей, з прогресом, з еволюцією. 

При цьому, слід зазначити, що рівень правової трансформації може 

бути різним і залежить від обсягу – характеру змін, які відбуваються у ході 

цього прогресу. 

Важливим при цьому є виокремлення мети цього процесу. Так, якщо 

метою правової трансформації є зміна природи, структури, форми будь-

якої системи, то метою правового реформування є корегування основних 

параметрів цієї системи, покращення, підвищення ефективності. 

Таким чином, правове реформування може передувати правовій 

трансформації, оскільки є процесом оновлення правового явища, який 

спрямований на його зміну, удосконалення. Воно може бути передумовою 

правової трансформації, але не завжди, оскільки не передбачає 

перетворення природи, структури, форми відповідного правового явища 

системи, її засадничих основ. 

Як процеси правового реформування, так і правової трансформації 

можуть супроводжуватися правовою модифікацією. Хоча у літературі і 
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висловлюються думки, що модифікація притаманна прогресивному етапу 

функціонування та трансформації, коли формуються нові позитивні 

властивості, відбувається розвиток та перетворення системи, але існують й 

інші думки, зокрема, що модифікація притаманна і реформуванню. 

У словниках термін «модифікація» трактується як зміни відповідно 

до нових, сучасних вимог та норм, до вимог сучасності; надання сучасного 

вигляду, пристосування до вимог сучасності [286]. 

Отже, правова модифікація, тобто зміни, удосконалення, 

пристосування до вимог сучасності можуть спостерігатися як в процесі 

правового реформування, так і правової трансформації, зокрема в процесі 

розвитку, перетворення системи. І використання такого способу залежить 

від мети, характеру змін, що відбуваються у процесі функціонування та 

розвитку системи. В ході такого процесу, під впливом внутрішніх та 

зовнішніх факторів у будь-які системі може відбутися процес правового 

реформування (удосконалення) або правової трансформації (перетворення 

її внутрішньої організації, зовнішнього вигляду). 

Аналіз сучасної вітчизняної системи джерел права, свідчить про те, 

що в Україні і дотепер відбувається в значній мірі правове реформування 

вітчизняного нормативно-правового комплексу, хоча з’являються і ознаки 

часткової правової трансформації. 

Деякі прояви часткової трансформації вже притаманні нашій системі 

джерел права, зокрема, у частині формування змісту низки нормативно-

правових приписів, які відповідають європейським правовим стандартам. 

У юридичній літературі зазначається, що пріоритетними сферами для 

прийняття національних правових актів відповідно до стандартів права 

Європейського Союзу названі митне право, законодавство про компанії, 

банківське право, бухгалтерський облік компаній, податки, інтелектуальна 

власність, охорона праці, фінансові послуги, енергетика, транспорт та деякі 

інші [287, с. 7-8]. 

Аналізуючи вітчизняну галузеву структурну частину системи джерел 
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права, можна дійти висновку, що деякі нормативно-правові галузі та 

інститути зазнали трансформаційних змін. 

Так, ефективним етапом в цьому процесі стало прийняття 13 березня 

2012 року Митного кодексу України. В ньому, зокрема, відображено цілий 

ряд нормативних положень митного законодавства Європейського Союзу. 

До прикладу, у Митному кодексі України містяться трансформовані 

із законодавства Європейського Союзу визначення понять, зокрема: 

поняття «митні формальності», під яким розуміють сукупність дій, що 

підлягають виконанню відповідними особами і органами доходів і зборів з 

метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної 

справи; «декларант» - особа, яка самостійно здійснює декларування або від 

імені якої здійснюється декларування [239] тощо.  

Стаття 12 Митного Кодексу України («Надання статусу 

уповноваженого економічного оператора») трансформована із статті 13 

Митного Кодексу Європейського Союзу («Застосування та надання 

уповноваження»). Так, у частині 1-4 статті 12 Митного Кодексу України 

зазначено, що уповноважений економічний оператор – це підприємство, 

створене відповідно до законодавства України, яке відповідає умовам, 

встановленим статтею 14 цього Кодексу, та має право користуватися 

спеціальними спрощеннями відповідно до статті 15 цього Кодексу. Статус 

уповноваженого економічного оператора надається підприємству 

митницею шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного 

оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених 

економічних операторів. Підприємству може бути видано сертифікати 

уповноваженого економічного оператора таких видів: 1) на спрощення 

митних процедур; 2) щодо надійності і безпеки; 3) на спрощення митних 

процедур та щодо надійності і безпеки. Статус уповноваженого 

економічного оператора визнається на всій митній території України [239]. 

У частині 1 та 2 статті 13 Митного Кодексу Європейського Союзу 

зазначено, економічний оператор, заснований на митній території 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n491
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n500
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Співтовариства і відповідає умовам, встановленим Статтями 14 і 15, може 

звернутися з проханням надання йому статусу економічного оператора. 

При необхідності митні органи за погодженням з іншими компетентними 

органами надають такий статус, який підлягає моніторингу. Статус 

уповноваженого економічного оператора складається їх двох типів 

повноважень: уповноважений економічний оператор «в області митних 

спрощень» і уповноважений економічний оператор «в галузі безпеки та 

захисту». Перший тип повноважень дозволяє економічним операторам 

отримати привілеї у вигляді певних спрощень відповідно до митного 

законодавства. При отриманні другого типу повноважень, економічний 

оператор отримує привілеї у вигляді прискорення проходження процедур, 

пов'язаних з безпекою і захистом. Можливе отримання одночасно обох 

типів повноважень [288]. 

Також запроваджено митний контроль за переміщенням товарів через 

митний кордон за принципом єдиного вікна, передбачено право 

підприємств і громадян на проведення безоплатних консультацій з 

митними органами з питань митної справи, що відповідає положенням 

Регламенту ЄС № 450/2008 від 23 квітня 2008 року про встановлення 

Митного кодексу Співтовариства (Модернізованого Митного кодексу) та 

Митного кодексу ЄС [288] тощо. 

Зокрема, у частині 4 статті 319 Митного Кодексу України вказано, що 

контроль за переміщенням через митний кордон України окремих видів 

товарів, що проводиться іншими державними органами, здійснюється за 

принципом «єдиного вікна» відповідно до міжнародної практики та 

рекомендацій міжнародних організацій із застосуванням єдиної з органами 

доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційної системи [239]. У частині 

1 статті 21 цього ж Кодексу зазначено, що за зверненнями підприємств та 

громадян, що переміщують товари, транспортні засоби комерційного 

призначення через митний кордон України або провадять діяльність, 

контроль за якою відповідно до цього Кодексу покладено на органи доходів 
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і зборів (заінтересованих осіб), органи доходів і зборів безоплатно надають 

консультації з питань практичного застосування окремих норм 

законодавства України з питань державної митної справи [239]. 

Трансформовані положення і щодо механізму та форми електронного 

декларування. Так, у частинах 2 та 5 статті 257 Митного кодексу України 

зазначено, що електронне декларування здійснюється з використанням 

електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим 

підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у 

встановлених законом випадках. Формат митних декларацій, що подаються 

як електронні документи, базується на міжнародних стандартах 

електронного обміну даними [239]. 

Трансформовані не лише приписи, а й деякі нормативно-правові 

інститути. 

Так, нормативні приписи корпоративного права Європейського 

Союзу перенесені у систему джерел права України. Можна виокремити, 

наприклад, стандарти щодо встановлення переліку обов’язкових 

відомостей, які повинні міститься в статуті або установчому документі 

товариства; щодо обов’язкового розміщення в річному звіті інформації про 

викуп товариством власних акцій, призупинення голосування за акціями, 

що викупились товариством; щодо надання позики третім особам з метою 

придбання його акцій та прийняття власних акцій товариства як застави 

самим товариством; поняття «злиття товариств» шляхом придбання чи 

заснування нового товариства та інші. Зокрема, ці нормативно-правові 

приписи містяться у Господарському кодексі України, Законах України 

«Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців» та «Про акціонерні товариства» та інші.  

Зокрема, у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачається можливість створення 

простої, чіткої та прозорої системи державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, а саме у статті 11 цього Закону зазначено: 
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державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру 

запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи – підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу. 

Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при 

внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єдиного 

державного реєстру [289]. У цьому випадку були враховані вимоги статті 3 

Першої директиви 68/151/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств «Про 

координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються країнами-

членами від компаній в рамках контексту другого абзацу статті 58 

Договору для захисту інтересів членів та інших з перспективою зробити 

такі гарантії однаковими в усьому Співтоваристві» від 9 березня 1968 року 

[290]. 

Змін зазнали і вітчизняні нормативно-правові приписи у сфері права 

інтелектуальної власності, які були трансформовані з європейського 

законодавства. Так, Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року 

визначено кримінальну відповідальність за порушення прав на 

інтелектуальну власність, що відповідає вимогам ТRІРS (the Agreementon 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Угода про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності 1994 року). У лютому 2006 року до 

Кримінального кодексу України було внесено зміни, згідно з якими значно 

посилилася відповідальність за злочини, що порушують права на 

інтелектуальну власність. Так, до статті 177 цього Кодексу «Порушення 

прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію 

інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію» 

внесено зміни згідно із Законом України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної 

власності» від 9 вересня 2006 року та Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони 

інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов’язаних із вступом 

України до СОТ» від 31 травня 2007 року [291]. 
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Крім того, у Кримінальному кодексі України функціонує новий 

інститут – кримінальної відповідальності юридичних осіб. Так, у 2013 році 

був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 

юридичних осіб». У результаті Кримінальний Кодекс України було 

доповнено розділом XIV-1 «Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб» [187]. 

Проте, у юридичній літературі зазначається, що у рамках відносин 

асоціації та з метою підготовки держав Центральної та Східної Європи до 

вступу в Європейський Союз визначено 800 актів, ухвалення яких гарантує 

виконання асоційованими країнами передумов для приєднання до 

європейської інтеграційної організації [292, с. 214]. 

Проте, для повного входження у правове поле Європейського Союзу 

недостатньою є часткова зміна нормативно-правових приписів, інститутів, 

галузей, а потрібна повна трансформація системи джерел права. Як 

зазначає Яковюк І. В., у цьому випадку йдеться про створення цілком 

нового законодавства. Потрібно забезпечити й механізм його виконання, 

оскільки часто навіть досконалий акт на практиці досить важко реалізувати 

[293, с. 659, 670]. 

Отож, ці зміни не охоплюють системи джерел права України в 

цілому, а відтак і про такі форми трансформації як неповна та повна не 

можна поки що говорити. Хоча саме остання дозволила б стверджувати 

про утворення якісно нового вітчизняного нормативно-правового 

комплексу, який би забезпечував дієву правореалізацію. 

Досліджуючи вітчизняну систему джерел права необхідно зазначити, 

що нинішній її етап функціонування супроводжується правовим 

реформуванням та частковою правовою трансформацією. Зміни, які 

спостерігаються в ній, охоплюють лише деякі її структурні частини. 

Найбільшого оновлення зазнає галузева частина. Але зміни, які в ній 
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відбуваються не мають в цілому системного характеру, спостерігається і 

низка деформацій. Не узгоджуються ці зміни і з іншими структурними 

частинами: функційною, джерельною. Не спостерігається і зміна істотних 

властивостей (природи) самої системи. 

Таким чином, можна констатувати, що лише зароджується часткова 

форма правової трансформації, за якої ще не відбувається перетворення та 

перехід до більш високого рівня впорядкованості. Не відбувається і 

розвиток вітчизняної системи джерел права, набуття нею якісно нових, 

позитивних властивостей.  

Основою переходу до такої форми правової трансформації як 

неповна, яка б забезпечила зміни основних структурних частин, 

властивостей вітчизняної системи джерел права, могла б стати теорія 

нормативно-правової трансформації, вихідними положеннями якої були б 

такі засади: необхідність не лише змін, а й перетворення основних 

структурних частин вітчизняної системи джерел права; встановлення 

стійких типових зв’язків між ними; визначення основних способів та меж 

перетворення; забезпечення збалансованості нормативно-правових 

приписів у межах системи; спрямованість на створення якісно нового 

цілісного нормативно-правового комплексу; відповідність його сучасним 

європейським правовим вимогам. 

Ця теорія мала б базуватися на результатах єдиної моніторингової 

програми, яка повинна охоплювати всі системні утворення у межах 

вітчизняної системи джерел права. 

Окрім того, сучасна система джерел права України повинна 

формуватися відповідно до техніко-технологічних вимог, які необхідно 

легалізувати у спеціальному законі, наприклад Законі України «Про 

систему джерел права України». 

Все це дозволило б створити ефективну та дієву систему 

нормативно-правової регламентації, забезпечити належну реалізацію та 

захист інтересів учасників суспільного життя. 
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Саме така система регламентації необхідна сучасній Україні, яка має 

намір зайняти відповідне місце серед інших європейських правових систем 

континентального типу, що можливе лише за умов трансформації, а не 

реформування. 

Видається, що основними ознаками, які б характеризували 

трансформацію сучасної системи джерел права України мали б бути такі: 

вона є процесом змін, перетворень; формується на підставі чітких 

критеріїв її структуризації; складається із уніфікованих нормативно-

правових приписів у межах галузевої структури, які формуються, 

насамперед, під впливом європейських правових стандартів; 

характеризується урізноманітненням зовнішніх форм (джерел) права; 

зростанням значимості координаційних зв’язків; наявністю ефективного 

механізму взаємодії нормативно-правових приписів у межах системи 

джерел права; створення умов для правового розвитку, забезпечення 

ефективного правового регулювання; наявністю компактного, 

збалансованого, якісного нормативно-правового комплексу. На основі цих 

ознак сформульовано визначення поняття «трансформація сучасної 

системи джерел права України». 

Так, на підставі цих ознак, під трансформацією сучасної системи 

джерел права України слід розуміти процес змін, перетворень основних 

показників, спрямованих на формування компактного, збалансованого, 

якісного нормативно-правового комплексу з метою забезпечення 

ефективного правового регулювання, правового розвитку. 

Основними способами забезпечення збалансованості, узгодженості 

нормативно-правових приписів у системі, видається, може бути, 

насамперед, механізм взаємодії нормативно-правових приписів. 

Питання формування та функціонування механізму правової 

взаємодії хоча і були об’єктом дослідження, проте недостатньо 

висвітлювалися загальні питання взаємодії нормативно-правових приписів. 
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Ці питання висвітлювалися, зокрема у працях: Кармазіної К. Ю., Луць Л. 

А., Тихомирова Ю. О. та ін. 

Але, насамперед, слід з’ясувати зміст терміну «механізм». 

У словниках термін «механізм» трактується по-різному: пристрій, що 

передає або перетворює рух; внутрішня будова, система чого-небудь; 

сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище [115, с. 619]; 

система, пристрій, що визначає порядок будь-якого виду діяльності чи 

процесу [209]; спосіб завдяки якому сила переходить в дії; сукупність 

засобів необхідних для приведення в дію [294]. 

Аналіз категорії «механізм» періодично здійснюється у суспільних 

науках. Так, Рудницький С. В. у статті «Категорія «механізм» у суспільних 

науках» зробив огляд цієї проблематики та виявив особливості її 

використання у філософії, соціології, правознавстві, економічній теорії, 

науці державного управління [295, с. 111-120]. 

Так, він, зокрема, звертає увагу на позиції Моїсеєва М. М., який під 

механізмом розуміє сукупність логічних зв’язків, процедур, змін в тій або 

іншій системі, що еволюціонує [296, с. 37]; Нестеренко Г. О., яка визначає 

механізм як внутрішній пристрій системи, дія якого забезпечує її 

специфічне функціонування та розвиток [297, c. 147-148]; Муляра В. І., 

який до механізму включає способи і засоби самореалізації [298, с. 107-

108]. 

Рудницький С. В. також згадує про низку позицій у правознавстві 

щодо категорії «механізм» та її інтерпретації як сукупності форм, методів 

та інструментів; системи засобів, способів та форм; систему засобів та 

чинників; комплексу засобів тощо [295, с. 111-120]. У юридичній 

літературі дійсно спостерігається доволі широке використання категорій 

«механізм»: механізм держави, механізм правотворчості, механізм дії 

права, механізм регулювання права; механізм правового впливу тощо. Це 

дозволяє розглядати державно-правові явища в єдності складових та 

відображати їх динаміку. 
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У юридичній літературі механізм правового регулювання 

трактується як система спеціальних правових засобів, за допомогою яких 

здійснюється впорядкування суспільних відносин; а механізм правового 

впливу – як система загальних та спеціальних правових засобів, за 

допомогою яких правові вимоги переводяться у соціальну поведінку 

суб’єктів, здійснюється нормативно-правова організація суспільних 

відносин [46, с. 373-374]. Щодо механізму правового регулювання у 

літературі висловлюються і такі позиції: це сукупність юридичних засобів 

за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносин 

[30, с. 168]. 

Механізм реалізації права також розуміють як систему правових 

засобів, які у ході їх застосування забезпечують практичне здійснення 

об’єктивного та суб’єктивного права, досягнення відповідних результатів 

при вирішенні конкретних соціальних завдань [299, с. 11]. 

Проте, при характеристиці механізму управління, деякі автори 

зазначають, що його складають не лише засоби, а й способи за допомогою 

яких здійснюється вплив та досягається відповідний результат [300 с. 20]. 

В останнє десятиліття у юридичній науці формується уявлення і про 

правовий механізм взаємодії і про механізм взаємодії джерел права. 

Так, зокрема правовий механізм взаємодії правових систем Ради 

Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць трактується як система 

правових засобів, зокрема процедур, що сприяють узгодженому, 

гармонійному функціонуванню міждержавних та національних правових 

систем у межах єдиного правового простору [115, с. 160]. 

А під механізмом взаємодії джерел права розуміється спосіб 

цілеспрямованого забезпечення узгодженості нормативно-правових 

приписів у межах системи з метою ефективної регуляції суспільних 

відносин [45, с. 10]. 

При цьому, слід звернути увагу на термін взаємодія, який у 

словниках тлумачиться як співдія, співпадіння, взаємний зв'язок між 



166 
 

предметами у дії, а також погоджена дія між ким-небудь, чим-небудь [115, 

с. 259]. 

Водночас, визначається і структура такого механізму: принципи 

взаємодії; визначене коло суб’єктів; правові способи та засоби, сфери та 

межі регулювання; форми узгодження; колізійний механізм [45, с. 10]. 

Для належного функціонування сучасної системи джерел права 

України створення такого механізму є вкрай важливим, адже її цілісність 

та ефективність мають пряме відношення до належної правореалізації, 

забезпечення інтересів учасників суспільних відносин. Він мав би також 

забезпечити і узгодженість та збалансованість нормативно-правових 

приписів. 

Окрім цього такий механізм мав би складатися із відповідних 

способів та засобів, які б забезпечували таку узгодженість, 

збалансованість. 

До основних типових способів забезпечення узгодженості та 

збалансованості у сучасній вітчизняній системі джерел права можна 

віднести: правотворчість, систематизацію нормативно-правових приписів, 

правотлумачення. 

Важливим способом забезпечення взаємодії мала б бути 

моніторингова програма, яка б забезпечувала спостереження як за 

діяльністю правотворчих суб’єктів, так і за якістю джерел права. 

Основними засобами, забезпечення взаємодії нормативно-правових 

приписів є: закони та підзаконні акти; акти інтерпретації та систематизації; 

ними можуть бути і методичні рекомендації, або інші юридичні 

документи, що містять техніко-технологічні вимоги до змісту, форми, 

взаємодії джерел права. 

Механізм взаємодії буде ефективним за умов, якщо він включатиме: 

1) принципи взаємодії нормативно-правових приписів; 2) основні типи 

взаємодії; 3) коло суб’єктів; 4) необхідну питому вагу правових засобів; 5) 

типові способи забезпечення узгодженості та збалансованості нормативно-
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правових приписів; 6) чітко визначені сфери та межі правового 

регулювання; 7) порядок реалізації приписів; 8) порядок подолання колізій 

та інших деформацій; 9) перелік основних техніко-технологічних способів 

та засобів. 

Таким чином механізм взаємодії нормативно-правових приписів у 

сучасній системі джерел права України слід розуміти як сукупність 

способів та засобів цілеспрямованого забезпечення їх узгодженості та 

збалансованості. 

При формуванні механізму взаємодії нормативно-правових приписів 

слід зважати на те, що найбільш поширеними типами взаємодії 

нормативно-правових приписів у вітчизняній системі джерел права є такі: 

1) за предметом правового регулювання: цивільно-правові, конституційно-

правові, кримінально-правові та інші; 2) за юридичною силою: 

субординаційні, координаційні; 3) за зовнішньою формою права: 

нормативно-актні, нормативно-договірні. 

Важливо звертати увагу не лише на такий спосіб встановлення 

зв’язків як правотворчість, а й на способи підтримання зв’язків у системі – 

систематизацію, тлумачення, що забезпечують чітку структуризацію 

системи джерел права, а відтак і підтримання зв’язків, або ж є умовою їх 

збереження.  

Так, правотворчість – це юридична діяльність правотворчих 

суб'єктів, що спрямована на створення (об'єктивацію), зміну, припинення 

та систематизацію нормативно-правових приписів [46, с. 176]. 

Зміст і значення правотворчості полягає в тому, щоб вибрати такий 

варіант регулювання, юридичної регламентації, який би повною мірою 

відповідав поставленій меті. При цьому слід враховувати закономірності 

розвитку суспільства, сприятливі об'єктивні і суб'єктивні умови для 

прийняття нормативного акта, а також вибір оптимальної правової форми 

владного рішення (закон, указ, постанова, статут, регламент тощо) [16, с. 



168 
 

216]. Крім того, правотворчий суб’єкт повинен бути компетентним і 

обізнаним з правилами нормопроектування.  

За умови якісної правотворчості нормативно-правові приписи у 

системі джерел права мають бути взаємопов’язані, взаємоузгоджені, це 

сприятиме і нележному правовому регулюванню. 

Ще одним способом забезпечення узгодженості та збалансованості 

нормативно-правових приписів у сучасній вітчизняній системі джерел 

права України є систематизація нормативно-правових приписів. Так, 

Кобернюк С. В. зазначає, що розрізненість законодавства, наявність 

надзвичайно великого масиву нормативно-правових актів, дублювання та 

неузгодженість їх положень зумовлюють необхідність їх систематизації 

[68, с. 10].  

Отож, систематизація теж є необхідним способом подолання 

недоліків вітчизняної системи джерел права. Потреба у систематизації 

викликана потребою в усуненні недоліків у системі джерел права 

(подолання розбіжностей в актах, усунення їх множинності, дублювання); 

узгодження нормативно-правових приписів з метою утворення єдиної 

системи джерел права; підвищення ефективності правозастосування, 

реалізації прав; подолання відставання нової системи джерел права від 

динамічного розвитку суспільних відносин [46, с. 233]. Крім того, за 

допомогою неї можна впорядкувати усі нормативно-правові приписи, що 

сприяє розвитокові тієї чи іншої нормативно-правової галузі, інституту 

тощо. 

В Україні найпоширенішими способами систематизації є облік, 

інкорпорація та кодифікація. 

Облік нормативно-правових актів трактується як спосіб 

систематизації, який полягає у збиранні, зберіганні, підтриманні у 

контрольному стані нормативно-правових актів, а також створенні 

пошукової системи, яка необхідна для знаходження нормативно-правових 

приписів [46, с. 220]. 
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Чітко налагоджений облік нормативно-правових приписів 

необхідний для кваліфікованого застосування норм права у юридичній 

практиці. Найпростіший вид обліку законодавства – журнальний, а 

досконалішим видом є картковий. Найефективнішим, видається, такий 

облік як ведення контрольних текстів діючих нормативних актів, тобто 

внесення в тексти офіційних видань законів, указів, постанов і інших 

нормативних актів відміток про скасування, зміну і доповнення актів або 

окремих їх частин. Нанині все більшого значення набуває автоматизований 

облік нормативно-правових приписів (комп’ютерна база). 

Інкорпорація - це спосіб систематизації, який полягає в об'єднанні 

нормативно-правових приписів за певним критерієм в єдиному збірнику, 

без зміни змісту [46, с. 220]. 

За юридичним значенням розрізняють два види інкорпорації: 

офіційну (видаються офіційно державними органами) та неофіційну 

(готуються вченими-юристами та практиками для широкого застосування). 

До прикладу, офіційним є багатотомне видання «Закони України», яке 

здійснюється Інститутом законодавства Верховної Ради України 

починаючи із 1996 року. Окремі інкорпоративні збірники будуються не за 

одним, а за декількома критеріями, наприклад: хронологічним та за 

критерієм суб'єкта нормотворчості – Відомості Верховної Ради України. 

Ще одним із напрямків є – кодифікація. 

Можна погодитися із думкою Пархоменко Н. М., що на сьогоднішній 

день потребують невідкладного прийняття кодекси, спрямовані на 

реалізацію соціальних, культурних та інших прав і свобод людини та 

громадянина: Житловий кодекс України, Кодекс про працю України, 

Кодекс про ядерну безпеку України, Екологічний кодекс України, 

Соціальний кодекс України, Кодекс про охорону здоров’я [49, с. 307]. 

Проте підсумком кодифікації має стати не лише досягнення загальної 

впорядкованості системи нрмативно-правових приписів, а й зменшення 
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загальної кількості нормативно-правових актів. вони мають становити 

чітку систему й містити переважно норми прямої дії [46, с. 22]. 

Крім того, на даному етапі розвитку правової системи України у 

таких сферах як податкове, пенсійне, приватизаційне законодавство тощо 

більш доцільним було б прийняття не кодифікованих, а консолідованих 

актів. І особливо витребуваним такий спосіб систематизації мав би бути у 

сфері відомчого правотворення, а також для об’єктивації нормативно-

правових приписів міжгалузевих інститутів та комплексних галузей 

законодавства.  

Так, Луць Л. А. аналізуючи Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, про культуру робить висновок, що форма об’єктивації 

нормативно-правових приписів обрана невдало. Консолідований акт, який 

об’єднав би ці приписи, дозволив би їх об’єктивувати таким чином, щоб 

вони відповідали меті і завданням правового регулювання в даній сфері 

суспільних відносин [301, с. 21]. 

Ще одним із способів забезпечення узгодженості та збалансованості 

нормативно-правових приписів у сучасній вітчизняній системі джерел 

права України є тлумачення нормативно-правових приписів. У юридичній 

літературі під нею розуміють пізнавальну діяльність щодо встановлення 

змісту норм права, які об'єктивовані через нормативно-правові приписи 

відповідних джерел права, для правильного їх застосування та реалізації 

[46, с. 293]. 

Мета тлумачення – вірне і точне розуміння та застосування закону, 

виявлення його сутності, яку законодавець вклав у словесне 

формулювання. Воно покликано протидіяти будь-яким спробам відійти від 

змісту правових норм, протиставити букву і дух закону, виявити зміст 

того, що сформулював законодавець.  

Основною ідеєю, що має втілювати вчення про тлумачення, є ідея 

охорони і всебічного зміцнення законності. Тлумачення не вносить та не 
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повинно вносити зміни і доповнення в чинні норми. Воно покликане лише 

пояснювати те, що сформульовано у законі [13, с. 476].  

Крім того, тлумачення завершує процес регламентації суспільних 

відносин. У результаті такого тлумачення нормативно-правові приписи 

готові до реалізації, до практичного застосування [175, с. 504]. В той же 

час, особливістю цього процесу є те, що ця діяльність, яка реально 

завершує процес регламентації суспільних відносин, є одним з навчальних 

елементів процесу реалізації правових норм [175, с. 505]. 

Серед основних способів тлумачення нормативно-правових приписів 

у юридичній літературі виділяють: філологічний, логічний, систематичний, 

історичний, цільовий, функцій ний, спеціально-юридичний [46, с. 316]. На 

жаль, на сьогоднішній день в Україні не використовуються усі наявні 

способи тлумачення.  

Важливим є і те, що для забезпечення збалансованості та 

узгодженості нормативно-правових приписів, цілісності, якості та 

ефективності системи джерел права України необхідно забезпечити 

легалізацію, офіційне регламентування моделей правової взаємодії 

нормативно-правових приписів, фіксацію їх у вітчизняному законодавстві. 

Окрім вищевикладеного, необхідно зазначити, що для сучасної 

системи джерел права України на нинішньому етапі притаманні певні 

тенденцій розвитку. 

Зокрема, спостерігається подальше урізноманітнення джерел права. 

У юридичній літературі дискусії ведуться стосовно питання про 

можливість використання судових нормативно-правових прецедентів. 

Для цього є і певні законодавчі передумови визнання прецеденту як 

ще одного джерела права України. До прикладу, нанині прийняті 

нормативно-правові акти, які регулюють ці питання, зокрема: Указ 

Президента України «Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів 

України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних 

юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України», 
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Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 

наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про 

представника Урядового уповноваженого у справах Європейського», Указ 

Президента України «Про деякі питання здійснення захисту прав та 

інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних 

юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України», 

Крім того, трапляються й випадки, коли українські суди посилаються 

на практику Європейського суду з прав людини в якості джерела. Так, 

суддя Миколаївського апеляційного суду вперше в Україні при розгляді 

касаційної скарги у цивільній справі керувалася положеннями статті 10 

Конвенції та рішенням Європейського суду з прав людини у справі про 

смертну кару [302]. Але у мотивувальній частині рішення про 

заощадження громадян від 10 жовтня 2001 року прецедентне право 

застосовується у традиційній формі – Конституційний Суд посилається на 

конкретне рішення Європейського суду з прав людини – «Джеймс та інші 

проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року [303]. 

У подальшому можливе впровадження у національний правовий 

простір джерел права Європейського Союзу 

У системі джерел права України визнаються міжнародні стандарти 

прав людини, закріплені у Загальній декларації прав людини, пактах про 

політичні, громадянські, економічні, соціальні й культурні права, 

міжнародних конвенціях про захист тих або інших категорій громадян 

(дітей, жінок та ін.), Європейській конвенції про захист прав і свобод 

людини, та в протоколах до неї, визнання юрисдикції Європейського суду 

із прав людини [304]. Крім того, визнаються та реалізовуються загально 

цивілізаційні принципи. Серед них: верховенство права, свободи особи 

(неприпустимість свавільного втручання в особисте життя людини), 
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непорушність  права власності (свободи власності), свободи договору, 

свободи підприємницької діяльності, судового захисту порушеного права 

чи інтересу, засади розумності, справедливості та добросовісності [305, с. 

135] тощо. 

У вітчизняній системі джерел права України відбувається 

уподібнення нормативно-правової регламентації під впливом 

європейських правових стандартів. 

Таким чином, до основних тенденцій розвитку сучасної системи 

джерел права України слід віднести: подальше урізноманітнення джерел 

права, зокрема, і використання судових нормативно-правових прецедентів; 

впровадження у національний правовий простір джерел права 

Європейського Союзу; уподібнення нормативно-правової регламентації 

під впливом європейських правових стандартів. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

З’ясовано, що функціонуванню сучасної системи джерел права 

України притаманні як реформаційні, так і деформаційні зміни. У системі 

фіксується зростання кількості нормативно-правових актів, часта 

змінюваність нормативно-правових приписів, їх інфляція, дублювання, 

колізійність, зниження дієвості правового регулювання тощо. На 

розв’язання цих проблем спрямовані відповідні способи та засоби 

реформування, зокрема створюються нові нормативно-правові приписи, 

інститути, галузі, приймаються нові кодекси, закони та інші джерела права. 

Але, на жаль, стійких вагомих результатів не досягнуто, що пояснюється 

не лише неналежним реформуванням та відсутністю належних умов для 

трансформації системи, а й природою правового реформування. В роботі 

встановлені ознаки правового реформування на підставі яких 

сформульовано визначення його поняття як процесу оновлення правового 

явища, який спрямований на його зміну, удосконалення. 
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Встановлені ознаки реформування сучасної системи джерел права 

України, зорема: це процес удосконалення вітчизняного нормативно-

правового комплексу регламентації; він спрямований на зміну нормативно-

правових приписів; на удосконалення існуючих інститутів, галузей та 

інших системних утворень; здійснюється шляхом коригування чинних 

джерел права; спрямований на забезпечення взаємоузгодженості 

нормативно-правових приписів завдяки зміні деяких типових зв’язків; 

спрямований на досягнення належного правового регулювання.  

На підставі яких сформульовано визначення поняття «реформування 

сучасної системи джерел права України» як процесу оновлення, 

удосконалення вітчизняного комплексу нормативно-правової 

регламентації, що спрямований на забезпечення належного правового 

регулювання та умов переходу до трансформації. 

Зазначено, що за наявних підстав, реформування в стані забезпечити 

лише належне, відповідно до умов сьогодення, правове регулювання та 

створити умови переходу до трансформації. Від реформування не можна 

очікувати виконання тих завдань, які йому не під силу через його природу. 

У дисертації зазначається, що низка нормативно-правових приписів 

у сучасній системі все ж трансформована, що зобов’язало з’ясувати 

природу правової трансформації. 

Встановлені ознаки правової трансформації дозволили 

сформулювати визначення поняття правової трансформації як процесу 

змін, перетворень, формування нових істотних властивостей, структури, 

форми об’єктивації відповідного правового явища. 

Виявлено співвідношення між поняттями «правова трансформація», 

«правовий розвиток», «правове реформування», «правова модифікація», 

яке забезпечило більш глибоке наукове розуміння такого явища як 

«правова трансформація». 

Встановлено основні форми правової трансформації: часткову, 

неповну, повну. 
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Встановлено ознаки трансформації сучасних систем джерел права 

України на підставі яких сформульовано визначення поняття 

«трансформація сучасної системи джерел права України» як процесу змін, 

перетворень основних показників, спрямованих на формування 

компактного, збалансованого, якісного нормативно-правового комплексу з 

метою забезпечення ефективного правового регулювання, правового 

розвитку. 

Виявлено, що для сучасної системи джерел права України 

притаманний перехід від реформування до часткового трансформування, 

тобто змішана форма. 

Удосконалено положення про механізм взаємодії нормативно-

правових приписів у вітчизняній системі джерел права. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено нове наукове завдання, що полягає у 

виявленні закономірностей функціонування та розвитку сучасної системи 

джерел права України. 

Отримані в процесі дослідження результати дають змогу зробити 

такі висновки. 

1. Аналіз точок зору, висловлених у юридичній літературі щодо 

природи та поняття системи джерел права, дозволяє стверджувати, що 

вітчизняна теорія джерел права знаходиться в стані формування, а низка 

питань і досі залишаються малодослідженими. 

Узагальнення позицій в науковій літературі, аналіз системи джерел 

права дозволили поглибити знання про її природу, а саме про те, що: її 

первинним елементом є нормативно-правовий припис; приписи 

угруповуються в інститути, галузі та інші системні утворення; вони 

об’єктивуються через зовнішні форми права; система має внутрішню 

організацію (структуру); містить структурні частини; між нормативно-

правовими приписами та іншими системними утвореннями 

встановлюються типові зв’язки, стійкість яких забезпечує цілісність та 

дієвість системи; система має динамічний характер: змінюється та 

розвивається. 

Перелічені ознаки підтверджують і те, що система джерел права є 

комплексом взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-правових 

приписів, які угруповані у нормативно-правових інститутах, галузях та 

інших системних утвореннях і об’єктивуються у зовнішніх формах 

(джерелах) права. Ці ознаки та поняття притаманні і сучасній системі 

джерел права України. 

2. Удосконалено положення про співвідношення поняття «система 

джерел права» із поняттями «система права», «система нормативно-
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правових актів» та «система законодавства». Зазначено, що найширшим є 

поняття «система джерел права» – комплекс всіх нормативно-правових 

приписів, який є зовнішньою формою системи права, формою об’єктивації 

норм права. Вони співвідносяться як форма і зміст. 

З’ясовано, що до складу системи джерел права входить система 

нормативно-правових актів, яка до свого складу включає систему 

законодавства. Система нормативно-правових актів трактується як 

сукупність всіх чинних нормативно-правових актів будь-якої держави, а 

система законодавства – як сукупність законів. 

Зазначається, що таке розмежування має не лише теоретичну, а й 

практичну значимість, оскільки є підґрунтям створення системи джерел 

права України. 

3. Констатовано, що система джерел права України є 

поліструктурним утворенням, стійкість та цілісність якого забезпечує її 

внутрішня організація – структура. 

Виявлено основні ознаки структури сучасної системи джерел права 

України, до яких можна віднести: наявність стійких елементів, частин та 

інших системних утворень; наявність стійких зв’язків між ними, які 

забезпечують цілісність системи; наявність взаємоузгодженості 

нормативно-правових приписів та інших системних утворень (структурна 

впорядкованість); інтегративність (взаємодія структурних утворень); 

динамічність (можливість змін, появи нових компонентів); спрямованість 

на досягнення такої мети як належне правове регулювання; наявність 

системних утворень, які є доцільними та необхідними. 

На основі цього сформульовано визначення поняття структури 

сучасної системи джерел права України. 

4. Встановлено, що доцільними та необхідними структурними 

частинами системи джерел права України є галузева, функційна та 

джерельна. Поглиблено знання про них. Галузева структурна частина 

системи джерел права складається із нормативно-правових галузей. 
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Функційна структурна частина системи джерел права складається з 

субординаційних та координаційних зв’язків між нормативно-правовими 

приписами, іншими системними утвореннями. Джерельна структурна 

частина відображає способи об’єктивації нормативно-правових приписів у 

відповідних зовнішніх формах права (нормативно-правових актах, 

нормативно-правових договорах, правових звичаях). В Україні це, 

насамперед, дві основні підсистеми: нормативно-актна та нормативно-

договірна. 

5. З’ясовано, що для сучасної вітчизняної системи джерел права 

притаманні як деформаційні, так і реформаційні зміни, а саме: наявність 

великої питомої ваги законів та підзаконних актів, а серед них значної 

кількості тих, якими вносяться зміни та доповнення. Все це робить систему 

переобтяженою та нестабільною. Окрім того, збільшується кількість 

міжнародних договорів, більш витребуваними стають і правові узвичаєння. 

Система стає все більш урізноманітненою.  

6. Встановлено основні ознаки правового реформування: воно є 

процесом зміни правових явищ; цей процес спрямований на оновлення, 

удосконалення певного явища, а не на його руйнацію; ці зміни 

відбуваються в деяких властивостях, у структурних частинах, формах 

об’єктивації; здійснюється шляхом коригування основних показників. 

Встановлено ознаки реформування сучасної системи джерел права 

України, зокрема: це процес удосконалення вітчизняного нормативно-

правового комплексу регламентації; він спрямований на зміну нормативно-

правових приписів; на удосконалення існуючих інститутів, галузей та 

інших системних утворень; здійснюється шляхом коригування чинних 

джерел права; спрямований на забезпечення взаємоузгодженості 

нормативно-правових приписів завдяки зміні деяких типових зв’язків; 

спрямований на досягнення належного правового регулювання. На їх 

основі сформульовано визначення поняття «реформування сучасної 

системи джерел права України» як процесу оновлення, удосконалення 
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вітчизняного комплексу нормативно-правової регламентації, що 

спрямований на забезпечення належного правового регулювання та умов 

переходу до трансформації. 

7. Встановлено основні ознаки правової трансформації, на основі 

яких сформульовано визначення поняття «правова трансформація» як 

процесу змін, перетворень, формування нових істотних властивостей, 

структури, форми об’єктивації відповідного правового явища. 

8. Удосконалено положення про співвідношення понять: «правова 

трансформація», «правовий розвиток», «правове реформування», «правова 

модифікація». Зазначено, що якщо правова трансформація – це процес 

змін, перетворень, то правовий розвиток – найвища форма правової 

трансформації, яка веде до формування нових позитивних властивостей, 

прогресу, еволюції. Правове реформування є процесом оновлення 

правового явища, який спрямований на його зміну, удосконалення. 

Водночас, правова модифікація – це зміни, удосконалення, пристосування 

до вимог сучасності, що можуть спостерігатися як в процесі 

реформування, так і трансформації, зокрема в процесі розвитку, 

перетворення системи. 

9. Встановлено ознаки трансформації сучасної системи джерел права 

України, а саме: вона є процесом змін, перетворень; формується на 

підставі чітких критеріїв її структуризації; складається із уніфікованих 

нормативно-правових приписів у межах галузевої структури, які 

формуються, насамперед, під впливом європейських правових стандартів; 

характеризується урізноманітненням зовнішніх форм (джерел) права; 

зростанням значимості координаційних зв’язків; наявністю ефективного 

механізму взаємодії нормативно-правових приписів у межах системи 

джерел права; створення умов для правового розвитку, забезпечення 

ефективного правового регулювання; наявністю компактного, 

збалансованого, якісного нормативно-правового комплексу. На основі цих 
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ознак сформульовано визначення поняття «трансформація сучасної 

системи джерел права України». 

10. Встановлено основні форми правової трансформації: часткова, 

неповна, повна. Часткова трансформація відображає спосіб змін лише в 

певних елементах чи властивостях правового явища; неповна – в значній 

кількості структурних частин, властивостей правового явища, свідчить про 

появу деяких нових властивостей, частин; повна – перетворення правового 

явища в цілому, перехід на новий рівень. 

11. Виявлено, що для сучасної системи джерел права України 

притаманний перехід від реформування до часткової трансформації. Так, 

реформуванням охоплені всі три основні структурні частини. Часткова 

трансформація притаманна лише тим нормативно-правовим приписам, які 

сформовані під впливом європейських правових стандартів. 

12. Удосконалено положення про механізм взаємодії нормативно-

правових приписів у межах сучасної системи джерел України.  

Зазначено, що такий механізм повинен включати способи та засоби 

забезпечення узгодженості та збалансованості нормативно-правових 

приписів. До основних типових способів забезпечення узгодженості та 

збалансованості у сучасній вітчизняній системі джерел права, насамперед, 

слід віднести: правотворчість, систематизацію нормативно-правових 

приписів, правотлумачення. Важливим способом забезпечення взаємодії 

мала б бути моніторингова програма, яка б забезпечувала спостереження 

як за діяльністю правотворчих суб’єктів, так і за якістю джерел права. 

Вказується, що основними засобами забезпечення взаємодії нормативно-

правових приписів є: закони та підзаконні акти; акти інтерпретації та 

систематизації; ними можуть бути і методичні рекомендації, або інші 

юридичні документи, що містять техніко-технологічні вимоги до змісту, 

форми, взаємодії джерел права. 

Констатовано, що механізм взаємодії буде ефективним за умов, якщо 

він включатиме: принципи взаємодії нормативно-правових приписів; 
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основні типи взаємодії; коло суб’єктів; необхідну питому вагу правових 

засобів; типові способи забезпечення узгодженості та збалансованості 

нормативно-правових приписів; чітко визначені сфери та межі правового 

регулювання; порядок реалізації приписів; порядок подолання колізій та 

інших деформацій; перелік основних техніко-технологічних способів та 

засобів. 

Механізм взаємодії нормативно-правових приписів у сучасній 

системі джерел права України – це сукупність способів та засобів 

цілеспрямованого забезпечення їх узгодженості та збалансованості. 

Зазначено, що при формуванні механізму взаємодії нормативно-

правових приписів слід зважати на те, що найбільш поширеними типами 

взаємодії нормативно-правових приписів у вітчизняній системі джерел 

права є такі: за предметом правового регулювання: цивільно-правові, 

конституційно-правові, кримінально-правові та інші; за юридичною 

силою: субординаційні, координаційні; за зовнішньою формою права: 

нормативно-актні, нормативно-договірні. 

З’ясовано, що основним способом встановлення зв’язків є 

правотворчість, а способами підтримання зв’язків у системі – 

систематизація, тлумачення, що забезпечують чітку структуризацію 

системи джерел права, а, відтак, і підтримання зв’язків, або ж є умовою їх 

збереження. Тому для досягнення збалансованості та узгодженості 

нормативно-правових приписів, цілісності, якості та ефективності системи 

джерел права України необхідно забезпечити легалізацію, офіційне 

регламентування моделей правової взаємодії нормативно-правових 

приписів, фіксацію їх у вітчизняному законодавстві. 

13. Виявлено, що до основних тенденцій розвитку сучасної системи 

джерел права України слід віднести: подальше урізноманітнення джерел 

права, зокрема, і використання судових нормативно-правових прецедентів; 

впровадження у національний правовий простір джерел права 
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Європейського Союзу; уподібнення нормативно-правової регламентації 

під впливом європейських правових стандартів.  
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