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Зміст правової політики держави базується на певному праворозумінні, концептуальних ідеях щодо 

співвідношення права і держави, права і закону, прав людини і держави. З цього слідує, що правова політика 

може відрізнятися залежно від державної орієнтації в питаннях природи права та його зв’язку з людиною, 

державою і законом. Та чи інша позиція держави в цьому питанні в свою чергу визначає, обумовлює зміст 

спрямованості та умов здійснення державою соціально-економічної політики в цілому, а також конкретних 

напрямків. Практично це проявляється у створенні або не створенні на державному рівні умов для 

забезпечення, реалізації і захисту прав, свобод та інтересів людини, громадянина, власника, підприємця. Від 

ідеологічної позиції держави залежить також ступінь демократизації управління державними та 

суспільними справами, характер врахування та забезпечення інтересів національних меншин, наявність або 

відсутність політичного і духовного плюралізму в суспільстві. 

Концентрованим вираженням правової політики держави є програмні та інші політичні документи  

(заяви, концепції, акти та ін.), окремі законодавчі акти і система законодавства в цілому. У зв’язку з цим, 

значний інтерес становить аналіз відповідних документів, в т.ч. законодавчих актів як окремих, так і з точки 

зору їх системних якостей. В результаті такої роботи можливо прослідкувати процеси трансформації 

ідеологічних принципів в нормативно-правові приписи в плані формального (офіційного) їх визнання і 

забезпечення відповідними гарантіями реалізації. Крім того, дослідження цього питання дозволяє дати 

характеристику та оцінку політико-правового курсу держави з точки зору його стабільності, 

цілеспрямованості, політичної та юридичної  спроможності, дієвості прийнятих рішень.   

Таким чином, правова політика – це складова частина діяльності держави, яка служить засобом 

вираження і закріплення певної правової ідеології, яка обумовлює і забезпечує зміст соціальної та 

економічної діяльності держави, визначає ступінь її зв’язку з правами, свободами та інтересами людини 

(особистості). 
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ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  

 

Нині розбудова правової держави та громадянського суспільства зумовлюють відповідну 

трансформацію соціально-економічних відносин. Прогресивні процеси, які здійснюються у суспільстві, 

вимагають від юридичної науки нового осмислення та розроблення теоретичних засад аналізу сутності 

ключових умов забезпечення прав людини. Йдеться про визнання людини та її прав найвищою соціальною 

цінністю, необхідність створення природно-правових основ державно-владної діяльності, гарантування 

правових основ суспільного життя. Таким чином, інтенсивність процесів глобалізації, а також перспективи 

побудови гуманістичної цивілізації та громадянського суспільства відіграють роль суттєвих стимулів до 

інтеграційних пошуків, спрямованих на теоретичне обґрунтування нових наукових ідей, які гостро необхідні 

в наш час. 

Проблематика прав людини не належить до малодосліджених. Зазначені питання досліджувалися 

такими вченими, як С.. Алексєєв, А.С. Васильєв, Г.А. Гаджієв, В.І. Гойман, Д.А. Керімов, В.М. Кудрявцев, 

О.А. Лукашева, О.В. Малько, М.М. Марченко, Ю.О. Тихомиров, О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко,                      

М.М. Гуренко, Л.А. Луць, П.М. Рабінович, Ю.М. Тодика, А.Г. Хабібулін та ін. 

Важливість та актуальність прав людини не треба доводити, оскільки вони є органічним компонентом 

демократичного політичного простору, інструментом гуманізації суспільних відносин, формування творчої 

особистості та становлення постіндустріального суспільства [1, с. 517–518]. Крім цього, важливого значення 

набуває питання взаємозалежності природних прав, свобод людини і громадянина та правової держави в 

сучасних кризових умовах. 

Найголовнішою ознакою демократичного суспільства і правової держави є вільне й ефективне 

здійснення людиною належних їй прав і свобод. Нині це твердження є аксіомою сучасного цивілізаційного 

прогресу. Саме тому в системному реформуванні українського суспільства права людини мають стати не 
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другорядним завданням здійснюваних перетворень, а їх найголовнішою метою, яка покликана принципово 

змінити історичну парадигму відносин між державою та людиною. 

Як наслідок еволюції теоретико-правової науки виникає принципово нова категорія – «право 

людини». «Сама постановка питання про право людини як об’єктивне право надає загальним, нерідко суто 

декларативним формулам розряду виключно юридичних явищ. І вводить до сфери прав людини ті юридичні 

механізми і правові засоби, які здатні перевести встановлені законом юридичні можливості (суб’єктивні 

юридичні права) в площину соціальної реальності» [2, с. 23].  

В історії духовної культури людства вчення про права та свободи людини і громадянина займають 

особливе місце. Права і свободи індивіда є фундаментальними загальнолюдськими цінностями, які мають 

універсальний характер. Сучасна правова держава, незалежно від особливостей її політичного чи 

суспільного устрою, в силу своїх основних принципів повинна визнавати і гарантувати природні права і 

свободи людини і громадянина, права, які належать кожній людині від народження, без будь-якої 

відмінності, тобто в силу її приналежності до людського роду [3,  с. 9]. 

Вирішального значення для процесу становлення прав людини мала природно-правова доктрина, що 

утвердила пріоритет прав людини та визначила нові параметри взаємовідносин між індивідами та 

владою. Таким чином, індивід, що раніше повністю був підкорений державі та залежний від неї, отримав 

автономію, право на невтручання держави у сферу свободи особи, окреслену правом, та отримує гарантії 

державного захисту у випадку порушення прав і свобод. Цінність природно-правового вчення 

характеризується опорою на моральні принципи, а також категорії справедливості, свободи, людської 

гідності та щастя [4, с. 40].  

Міцним осередком існування державного забезпечення прав і свобод людини і громадянина є правова 

держава, яка функціонує на підставі та в межах правового закону. Така держава повинна виходити з 

принципу свободи особи при формуванні своїх законів, приведенні їх у життя, а також у процесі здійснення 

решти своїх функцій [5, с. 55].  

Як підкреслював Б. О. Кістяківський, у правової держави є певні межі, які вона не може 

«переступати». Обмеженість влади у правовій державі створюється визнанням за особою невід’ємних, 

непорушних та недоторканних прав. Ця думка якнайкраще підкреслюється у ст. 3 Конституції України, де 

зазначено, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження й забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави [2, с. 14].  

Таким чином, для правової держави характерною є кардинальна зміна відносин між нею та особою, 

громадянином. Зміст цього принципу охоплює такі складові: непорушність прав і свобод людини, широка 

система їх гарантій, соціально-правова захищеність особи, усіх її цінностей, реальність судового захисту 

прав та інтересів людини. Тільки держава, яка здатна максимальною мірою реалізувати завдання захисту 

прав людини і зробити це своєю основною функцією, може називатися правовою [6, с. 202].  

Роль держави має вирішальне значення, зокрема, і в питанні контролю рівня злочинності та 

гарантування відправлення справедливого правосуддя. Гарантування безпеки та вирішення проблеми 

злочинності є взаємозалежними поняттями та потребують ефективного управління в галузі правосуддя 

загалом. 

М. М. Гуренко виявляє характерні умови правової держави, завдяки яким вона зможе вплинути на 

гарантування людині її прав і свобод. По-перше, це безособовість влади. Тобто, коли держава 

розглядається як організація, що  заснована на пануванні права – в ній панують не особи, а загальні правила 

і правові норми. Всі дії влади обумовлюються і регулюються правовими нормами. По-друге, влада повинна 

бути носієм провідної ідеї суспільства. На ґрунті таких умов правова держава набуває нових якісних рис, 

що роблять її спроможною не просто захищати права своїх громадян, а створювати нові ідеї, форми і 

засоби щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина [7, с. 53].  

Можливість та ефективність гарантування прав і свобод людини, на думку І. Й. Магновського, 

певною мірою залежить від багатьох чинників, серед яких можна назвати: рівень розвитку правових 

принципів та інститутів демократії у механізмі державної влади; стан економіки та засобів розподілу 

життєвих благ, правотворчу систему в суспільстві; рівень правового виховання та культури; ступінь 

суспільної злагоди; наявність певних елементів у системі функціонування державної влади [8, с. 40].  

З усього вищезазначеного можна зробити наступні висновки. Держава забезпечує дієвість права, є 

основним гарантом дотримання та реалізації прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина. 

Основним вектором такого забезпечення є державне гарантування прав людини і громадянина, які є 

засобом забезпечення переходу від передбачених законодавством можливостей людини до їх реальної 

дійсності. 

Однією з основних ознак правової держави є пріоритет прав і свобод людини, що є складним і 

багатовимірним явищем. Без перебільшення можна сказати, що принцип пріоритету прав людини щодо 

держави, обмеження всевладдя держави правами людини є найвеличнішою загальнолюдською цінністю, 

характерною для всіх цивілізованих держав. Реалізація зазначеного принципу пов’язана з характером 

державної влади, співвідношенням державних інтересів та інтересів громадян в той чи інший історичний 

період. У різні історичні епохи співвідношення державних інтересів та інтересів окремих осіб мали 

неоднакове значення. Часто держава нехтувала інтересами своїх громадян, зокрема, надмірно і 

неконтрольовано обмежуючи їх права.  
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Нині заборона надмірного державного втручання у свободу особи в умовах демократичної, правової 

держави розглядається як аксіоматична вимога: держава може обмежувати право людини, тільки якщо це 

справді необхідно та обґрунтовано, і тільки в такому обсязі, в якому її заходи будуть співмірними з 

поставленою метою. Іншими словами, у цій сфері проголошується і діє ідея пропорційності в праві, тобто 

розмірності та адекватності. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТРОК ЯК ТЕМПОРАЛЬНА ФОРМА ВИРАЖЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВИМОГИ (ЦЕНЗУ) 

 

Звернувшись до положень окремих структурних елементів Конституції України, які визначають 

правовий статус органів державної влади, зокрема таких, як Верховна Рада України (Розділ IV), Президент 

України (Розділ V), Кабінет Міністрів України (Розділ VI), Конституційний Суд України (Розділ XII), а 

також основи місцевого самоврядування, у тому числі до системи суб’єктів, що його здійснюють 

(Розділ XI), зауважимо, що у них міститься чимало різноманітних строків. Значна частина цих строків, 

позначаючи ті чи інші темпоральні межі, безпосередньо стосується кваліфікаційних вимог (цензів) до 

кандидатів, які можуть претендувати на заняття важливих посад у вказаних вище органах влади. Зокрема, 

маємо на увазі віковий ценз, ценз осілості тощо. 

Необхідність аналізу темпоральної складової формування суб’єктного складу органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в зазначеній площині обумовлена не лише наявністю такого 

роду строків безпосередньо у тексті Основного Закону, але і їх важливістю. Адже саме від наявності та 

дотримання вказаних галузевих строків безпосередньо залежить легітимність та ефективність 

функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Так, в ч. 2 ст. 76 Конституції України зазначено, що «Народним депутатом України може бути 

громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, … і проживає в Україні протягом 

останніх п’яти років»; у відповідності до ч. 2 ст. 103 «Президентом України може бути обраний громадянин 

України, який досяг тридцяти п’яти років, … проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем 

виборів років»; згідно ч. 3 ст. 127 «На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією 

суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має… стаж роботи у галузі права не 

менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років» тощо [1]. Наведені конституційно-правові 

норми закріплюють вікові цензи, цензи осілості та цензи практичного досвіду фахової діяльності для 

вказаних кандидатів. При цьому, їм притаманна часова визначеність. 

З огляду на вищевказане набуває актуальності з’ясування питання співвідношення цензів, яким 

властивий темпоральний характер із конституційно-правовими строками та, власне, яке місце займають 

вказані галузеві строки в системі кваліфікаційних вимог. 

Слід зазначити, що ценз (лат. census, від censeo – роблю перепис, опис) – це умови допущення особи 

до користування тими або іншими політичними правами [2, с. 640]. Аналогічне його визначення міститься й 

у тлумачному словнику української мови [3, с. 196]. 

Поняття «ценз» – це поняття конституційного права. Адже, як стверджує вчений-правознавець 

М. І. Козюбра, хоча Конституція України не містить терміна «ценз», це не означає, що їй невідоме саме 


