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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

У будь-якому суспільстві існують зв’язки між людьми, які встановлюються у процесі їх спільної 

діяльності. Ці зв’язки певною мірою упорядковані і організовані за допомогою моральних, релігійних та ін-

ших соціальних норм. Але значна частина суспільних відносин будується на підставі правових норм і тому 

їх називають правовими відносинами. У межах правовідносин життєдіяльність суспільства набуває 

цивілізованого, стабільного і передбаченого характеру. Правові відносини є особливим видом суспільних 

відносин, вони визрівають у глибині суспільних відносин, обумовлюються політичними, економічними та 

іншими соціальними потребами, що сприяє необхідності їх визначення і захисту з боку держави. 

Правильне регулювання правових відносин неможливе без з’ясування того, що являють собою 

суспільні відносини – це зв’язки між людьми, які встановлюються в процесі їх загальної діяльності [1, с. 

195]. 

Суспільні відносини надзвичайно різноманітні, їх можна класифікувати за різними ознаками і на різні 

види, залежно від сфери діяльності: політичні, моральні, економічні, правові. Їх можна поділити також на 

матеріальні, які стосуються економічних зв’язків, і політико-правові. Зрозуміло, що такий поділ до імовірної 

міри є умовним, оскільки такі відносини дуже тісно переплетені і взаємопов’язані. Суб’єктами суспільних 

відносин можуть бути соціальні спільності (народ, нація, колектив), організації (державні, приватні, 

громадські), окремі особи. Роль суб’єкта в системі соціальних зв’язків обумовлена об’єктивними 

закономірностями суспільних відносин та активністю їх учасників [2, с. 391]. 

Правові відносини – це врегульовані нормами права суспільні зв’язки між суб’єктами права, які є 

носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що забезпечуються державою [3, c. 148]. Це конкретна 

форма буття права. Правові відносини виникають тоді, коли відношення регулюється нормами права. 

Правові відносини на відміну від інших суспільних відносин охороняються державною владою від 

порушень. 

М.В. Цвік визначає правовідносини як стосунки, в яких суб’єкти права виступають контрагентами в 

процесі виконання ними вимог нормативних приписів і набуття певних прав і обов’язків (покупець – 

продавець, позивач –відповідач) [4, с. 333]. 

С. Хахуліна, В.А. Малига і І.В. Стадник, визначають що правові відносини – виникаючий на основі 

правової норми зв’язок між суб’єктами права, що володіють кореспондуючими правами і обов’язками, 

забезпечені державним примусом [5, с. 135]. 

Професор В.В. Копєйчиков вважає, що правові відносини – це специфічні вольові суспільні 

відносини, що виникають на основі відповідних норм права, учасники яких взаємопов’язані суб’єктивними 

правами та юридичними обов’язками [6, с. 286]. 

М.С. Кельман розділяючи погляди В.В. Копєйчикова, вважає що правові відносини – це такі суспільні 

відносини, в яких сторони зв’язані між собою взаємними юридичними правами і обов’язками на основі норм 

права і охороняються державою [2, с. 218]. 

О.Ф. Скакун характеризує правові відносини як урегульовані нормами права і забезпечувані 

державою вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між правомочними і 

зобов’язаними суб’єктами  [7, с. 648]. 

Правові відносини є результатом дії вимог норм права на відносини між різними суб’єктами. Вони 

мають низку ознак, що відрізняють їх від інших видів суспільних відносин: 

- є різновидом суспільних відносин, оскільки правовідносини складаються між людьми або 

колективами як суб’єктами права з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів; 

- є ідеологічними відносинами – результатом свідомої діяльності (поведінки) людей. Правовідносини 

не можуть виникати, не проходячи через свідомість людей: норми права не можуть вплинути на людину, її 

поведінку, доки зміст правових норм не усвідомиться людьми, не стане їх правосвідомістю [8, с. 158]; 

- правові відносини – це вольове відношення між суб’єктами, тобто для його виникнення потрібне 

виявлення їхньої волі; 

- виникають, припиняються або змінюються, як правило, на основі норм права у разі настання 

передбачених правовою нормою фактів. Правовідносини виступають як спосіб реалізації норм права, або, 

інакше, норми права втілюються в правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно суб’єктів і 

реальних ситуацій;  
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- мають, як правило, двосторонній характер і є особливою формою взаємного зв’язку між 

конкретними суб’єктами через їх права, обов’язки, повноваження і відповідальність, які закріплені в 

правових нормах; 

- охороняються державою, забезпечуються заходами державного впливу. 

Отже, дослідження різних точок зору до визначення правових відносин, дало змогу узагальнити 

поняття правовідносин, прослідкувати розбіжності у формулюванні визначення цього поняття, виявити 

причину неспівпадіння поглядів і охарактеризувати їх ознаки. У суспільстві існує багато різних за своїм 

змістом відносин, з-поміж яких правові відносини займають особливе місце. Правові відносини – це 

особливий вид суспільних, що визрівають у глибині суспільства, врегульовані нормами права, володіють 

кореспондуючими правами і обов’язками та забезпечені державним примусом.  
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ДЕРЖАВНИЙ (ПОЛІТИЧНИЙ) РЕЖИМ В УКРАЇНІ: ПРАГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Сьогоднішній стан України з точки зору політичного режиму - це звичайна в рамках авторитаризму 

плюралізація (на противагу звичному для нас монізмові) суспільного життя, яка може бути, а може й не 

бути початком становлення демократії. Відновлення природних плюральних засад суспільного життя за 

відсутності характерного для нього стану несуперництва, за запеклої, часом брутальної за своїми методами 

боротьби за владу або вплив на неї, що відбувається в умовах загальної соціально-економічної й політико-

духовної кризи, є, за визначенням С. П. Хантінгтона, частиною "великого процесу модернізації" в світі [1, c. 

495- 532]. Головні завдання модернізації суспільства здатні розв'язувати політичні режими різного типу, як 

авторитарні, так і демократичні. До того ж, зіткнувшись з колосальними соціальними проблемами 

модернізації, політичний істеблішмент завжди відчував спокусу принести в жертву демократію задля 

економічних реформ. 

Теорія держави розрізняє два основних типи політичних режимів: демократичний і 

антидемократичний. Ця класифікація виходить ще від Платона, який виділяв, окрім «найкращої держави», 

тимократію (панування шляхетних воїнів), олігархію (правління багатих родин), демократію і тиранію; 

остання, якщо користатися сучасною термінологією, є тоталітаризм. 

Демократія — це свобода і відповідальність усіх суб'єктів суспільних відносин за свою поведінку і 

діяльність [2, с. 14-15]. Демократичний режим уможливлює послідовно визначальний зв'язок населення з 

партіями, партій через вибори, які проводяться періодично з представницькою владою, представницької 

влади з виконавчою владою. Такий порядок вважається головним достоїнством демократичного політичного 

режиму, тому що забезпечує систематичну зміну правителів мирним, ненасильницьким шляхом [3, с. 39]. 

В сучасній Україні існує специфічний "змішаний" політичний режим, в якому поєднуються ознаки 

всіх основних "чистих" різновидів політичних режимів:  демократичного,  авторитарного,  автократичного, 

тоталітарного,  анархічного, охлократичного. 

За демократичного режиму – державна влада здійснюється в інтересах більшості населення. 

Розрізняють три види демократичних режимів: консервативно-демократичний (зміцнення форм правової 

організації суспільства, що склалися історично); ліберально-демократичний (методи здійснення державної 

влади, засновані на загальнолюдських принципах); радикально-демократичний (найбільш прогресивні і 

рішучі методи). 


