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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА КРІЗЬ ПРИЗМУ
ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ
Формування громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави, досконалої
національної правової системи, які б відповідали правовим традиціям, правосвідомості нашого народу, ідеї
забезпечення прав людини та громадянина, втіленим, зокрема, в українській правовій думці, постають як
невідкладні завдання вітчизняної юридичної науки. Фундаментальна проблема дієвості правових гарантій
через складність та множинність підходів до її вирішення потребує теоретичного осмислення і практичної
реалізації вирішення на кожному етапі розвитку українського суспільства. Це обумовлено тим, що кожне
покоління має власне трактування правових гарантій, а проблема втілення їх в практику реального життя
відзначається дискусійним характером.
Одним із завдань юридичної науки сьогодні є формування необхідної науково-теоретичної основи
для законотворчості й правореалізації з точки зору розуміння правових гарантій як категорії права.
Розв’язання цього завдання ускладнюється відсутністю єдності думок серед учених щодо змісту й меж
дієвості правових гарантій, особливостей її реалізації в правовій системі. Водночас, інтерпретація правових
гарантій ускладнюється існуванням плюралізму концепцій праворозуміння.
У зв’язку з цим, дедалі очевиднішою стає потреба дослідження правових гарантій як категорії права у
багатоплановій сукупності концепцій праворозуміння для більш ефективного функціонування юридичного
простору. Дослідженню правового, філософського та суспільно-політичного аспектів категорії правових
гарантій присвячені праці багатьох сучасних учених, які є представниками різних наук. Серед найбільш
вагомих можна виділити роботи С.С. Алексєєва, В.Д. Бабкіна, С.В. Бобровник, С.Д. Гусарєва,
М.М. Гуренко, К.Г. Волинки, Т.М. Заворотченко, А.М. Колодія, С.Л. Лисенкова, П.М. Рабіновича,
О.Ф. Фрицького, А.І. Хальоти, Ю.С. Шемшученка та інших дослідників.
Проте, поза сферою вивчення залишається дослідження категорії правові гарантії в контексті
сучасного праворозуміння на основі поєднання онтологічних, гносеологічних, аксіологічних характеристик.
Слід зазначити, що праворозуміння – це категорія концептуального характеру, що являє собою
логічне обґрунтування ідей, концепцій, поглядів з використанням різноманітних методів, засобів, прийомів
в процесі пізнання сутності права. Зміст категорії праворозуміння потрібно характеризувати враховуючи
науковий доробок вчених попередніх років, що надасть можливість по-новому оцінити дану проблему,
зрозуміти її реальну сутність.
В юридичній літературі тривалий час існувала та продовжує існувати думка щодо виділення двох
напрямів у праворозумінні, а саме: нормативістського (юридичний позитивізм) та природно-правового.
Прихильники юридичного позитивізму вважають, що правові гарантії є лише інструментальним засобом для
встановлення правопорядку в суспільстві. На відміну від юридичного позитивізму природно-правові
концепції більш виважено оцінюють роль правових гарантій у розвитку суспільства. З формальноюридичної точки зору природне право інтерпретує правові гарантії через правові ідеї, принципи права.
Даний підхід дозволяє визначити цінність правових гарантій через призму можливостей реалізації прав і
свобод людини та громадянина в реальність. Природно-правовий підхід розмежовує право і закон.
Представники цього підходу вважають, що право не зводиться в своєму розумінні до закону, оскільки закон
є лише однією із форм його виразу. Але не кожний закон є формою виразу права, а лише правовий. На їх
думку, право первинно по відношенню до держави, держава повинна відображати в законі право [1, с. 223224].
На межі зазначених підходів перебуває соціологічний підхід до праворозуміння, який ґрунтується на
розумінні правових гарантій як соціально зумовленого явища, тобто фактичних відносин, що
обумовлюються правовим регулюванням, відображаються в інтересах, мотивах і меті, у свідомості людей,
що згодом відтворюються у діяльності державних органів і громадських формувань, а потім і в діяльності
законодавчих органів [2, с. 844].
І. Музика аналізуючи класичний та сучасний підхід до праворозуміння, вважає, що це комплексна
категорія, в якій можна виділити декілька аспектів буття права як складного соціального явища, а саме:
соціокультурний,
функціонально-інструментальний,
аксіологічний,
ідеологічний,
інформаційнокомунікативний, структурно-змістовний та еволюційний [3, с. 109-118].
Таким чином, з точки зору соціокультурного аспекту правові гарантії розглядаються як соціальний і
культурний феномен, основними проявами якого є правова культура та правова свідомість; використовуючи
функціонально-інструментальний підхід можна визначити взаємовплив правових гарантій та інших
соціальних сфер життя (політика, економіка, релігія тощо); аксіологічний підхід характеризує правові
гарантії як ціннісну категорію; ідеологічний – як вираз певної ідеології, дає можливість говорити про
правові гарантії як міру свободи, як певні можливості; інформаційно-комунікативний підхід розглядає
правові гарантії як можливість отримання і передачі інформації; структурно-змістовний підхід надає
можливість розкрити ознаки правових гарантій, їх зміст та особливості; еволюційний – походження,
розвиток та становлення правових гарантій.
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В. Гойман пропонує таку модель праворозуміння відповідно до якої правові гарантії повинні
знаходити своє відображення у правовій активності. Даний підхід дає можливість повніше врахувати
природно-правове походження права, його генетичний зв’язок із суспільним суб’єктом – людською
особистістю. Правовим може визнаватися юридично належне, котре породжене та апробоване суспільною
практикою, пов’язане з пріоритетами, цінностями особистості, слугує загальному інтересу, стимулює
ініціативність, захищає від сваволі та насильства [4, с. 845].
Не ставлячи перед собою завдання охарактеризувати весь спектр думок і підходів, зазначимо лише,
що категорія правові гарантії є складною та багатогранною, їх можна розглядати як явище соціальної
дійсності, як правовий феномен. Дане поняття формується в соціальному середовищі та є предметом
наукового пошуку. Важливим аспектом у розумінні сутності правових гарантій мають особливості правової
системи окремої держави, так і науково-теоретичні традиції, які сформовані юридичною наукою.
Узагальнивши зазначене, слід підкреслити, що проблема розуміння правових гарантій надзвичайно
важлива як на доктринальному рівні, так і для юридичної практики. Від вирішення цього питання залежить
дієвість правових гарантій, а також визначення основних напрямів удосконалення механізму гарантування
прав людини в Україні.
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Правовий нігілізм як напрям суспільно-правової думки, що виникає на певному історичному етапі
розвитку суспільства, відкидає соціальну цінність права, культивує негативне ставлення до нього та
належить до стійких проявів деформації правосвідомості населення, має безліч детермінант свого
виникнення та розвитку. Однією з таких причин, що найбільше стимулює та «підживлює» зазначене явище є
політико-правова криза в суспільстві, коли перед народом стоїть вибір шляху подальшого розвитку та
розбудови держави.
Загострення, і без того складної, політичної ситуації в Україні, в результаті якої посилилась критика
державної влади через зневіру в можливостях органів влади вплинути на ситуацію за допомогою правових
норм призвели до збільшення нігілістичних поглядів серед населення. Крім того, супутні фактори кризи,
такі як беззаконня, соціальні негаразди та соціальна незахищеність громадян також сприяють укріпленню
правового нігілізму, який набуває масового характеру.
Необхідно зазначити, що схильність до зламу стереотипів, заперечення нав’язаних обмежень завжди
була притаманна людині й випливає з самої її природи, є одним із способів світосприйняття. Ставлення
людини до світу можна виразити формулою взаємозалежності, до того ж воно здійснюється через проблему
вибору способу, яким людина прагне сягнути власних життєвих горизонтів. Реалізацію цього способу
пізнання вона здійснює на індивідуальному рівні, проте розгортає його як загальнозначущий. Різноманітні
уявлення людини про себе, у яких наявні її прагнення та ідеали часто виступають джерелом культурних
перетворень. Немає універсальної концепції людини, за якої її сутність формувалася б в усталених термінах
і визнавалась беззаперечною [1, c. 65]. Навпаки, людина постійно перебуває у пошуку, у боротьбі між
крайнощами, завжди стоїть перед вибором – піддатися руйнівній дії нігілізму або розвиватися та
самовдосконалюватися.
У суб’єктивній свідомості людини, що все ж піддалася нігілістичному впливу на індивідуальному
рівні нігілізм розвивається за такою схемою: 1) пошук ідеалу; 2) з’ясування неможливості його втілення;
3) усвідомлення гонитви за ідеалом як самообману; 4) викриття оман, спричинених покладанням та утриманням
ідеалу як цінності. Наслідком зазначеного є можливість свавільних нігілістичних проявів людини.
Нігілізм на суспільно-груповому рівні як заперечення існуючих норм, обмежень та заборон має
складну структуру і проходить кілька стадій. Спочатку це можуть бути просто сумніви, скептичне ставлення

