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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

Проблема актуальності дослідження функцій права полягає у необхідності вирішення наукових і 

практичних завдань, зокрема, підвищення якості законів та ефективність їх застосування.  

Функції права були і є предметом досліджень у вітчизняній і зарубіжній науці. Такі наукові пошуки 

здійснювалися як теоретиками права, так і науковцями, які представляють галузеві юридичні науки. Про це 

свідчать праці таких вітчизняних вчених, як : В. Копейчикова, М. Логвінова, Л. Одегова, О. Олійник, Н. 

Оніщенко, І. Ситар, О. Скакун, а також зарубіжних науковців – С. Алексєєва, М. Байтіна, В. Лазарєва, А. 

Матузова, Т. Радько, В. Синюкова, І. Фарбера та ін. Не дивлячись на це, питання класифікацій функцій 

права залишаються відкритими для подальших наукових досліджень.  

Найбільш розповсюдженим є підхід, відповідно до якого функціями права є „основні напрямками 

впливу права на суспільні відносини” [1, с. 225]. Основні аргументи на користь цієї позиції зводяться до 

того, що у функціях права відображається його активна роль, саме напрями правового впливу виражають 

роль права в суспільному житті та регулюванні відносин у суспільстві. Метою такого впливу є 

впорядкування суспільних відносин.  

Прихильники іншого підходу розуміють під досліджуваним поняттям „соціальну роль права” [2, с. 3]. 

Основним аргументом цієї наукової позиції є розуміння, відповідно до якого функції права визначаються 

його призначенням у різних сферах життя суспільства.  

Існує також ще один підхід, відповідно до якого пропонується розуміти функції права, об’єднавши 

точки зору обох вказаних вище підходів [3 с. 154- 155]. Прихильниками цього підходу звертається увага на 

недоцільність протиставлення або ототожнення напрямів правового впливу соціальному призначенню права 

у зв’язку з їх постійним взаємозв’язком. На цій підставі функції права визначають як „правову 

характеристику соціокультурної реальності суспільства та окремих його компонентів”, обґрунтовуючи дану 

позицію динамікою права в результаті взаємодії з зовнішніми процесами менталітету суспільства. Вузький 

підхід до розуміння функцій права полягає у тому, що їх розуміють як „конкретну роль (дію права) по 

організації суспільних відносин” .  

Існує також позиція, відповідно до якої розмежовуються поняття „правова функція” та „функція 

права”. Аргументація цього розуміння зводиться до того, що право виконує правову функцію для створення 

правових норм, а функції права сприяють використанню правових норм для життєво важливих потреб [4, с. 

6]. 

Аналізуючи поняття „функції права”, не можна погодитись з точкою зору прихильників двох перших 

наукових підходів, щодо розуміння досліджуваного поняття. Річ у тім, що ці підходи не розкривають 

сутність поняття „функції права”. Не можна обмежити розуміння функції права виключно його соціальним 

призначенням, так як і недоцільно зводити цей процес лише до напрямів юридичного впливу права на 

відносини у суспільстві. Ми, підтримуємо позицію науковців, які визначають функції права через їх роль у 

суспільстві, як на рівні взаємодії права з явищами суспільного життя, так і на рівні реалізації власне 

правових функцій.  

У зв’язку з наведеним вище, можна визначити поняття, яке повною мірою відображає сутність 

„функцій права” .Функції права – це соціальне призначення права, а також головні напрямки його впливу на 

суспільні . 
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Така позиція узгоджується з науковим поглядом І. Казьміна, який пропонує у якості функцій права 

виділяти лише найбільші та найважливіші напрями його впливу. Цей підхід представляє собою наукову 

цінність у тому, що функції права відрізняються між собою достатньо вирізненими власними цілями, 

способами їх досягнення та сферами реалізації. Крім того, дуже важливо для функцій права, щоб вони були 

властиві всьому праву в цілому, мали міжгалузевий характер.  

До загально-соціальних функцій, доцільно віднести: інформаційну, оціночно-орієнтаційну, 

гносеологічну, виховну, політичну, економічну (під функції: екологічну, соціальну).  

До спеціально-юридичних функцій права слід віднести: регулятивну та охоронну. До охоронної 

функції права включити : каральну, компенсаційну, відновлюючу, профілактичну, контрольну функції. Крім 

того, варто мати на увазі, що вказані функції можуть проявлятися на рівні всіх елементів системи права у 

більшій чи меншій мірі залежно від потреб складових системи права, а також від потреб у посиленні 

правового регулювання тієї чи іншої сфери життя суспільства на певному етапі його розвитку.  

Отже, розглянувши поняття та класифікацію функцій права , приходимо до таких висновків. Функції 

права це соціальне призначення права, а також головні напрями його впливу на суспільні відносини. 

Класифікацію функції права варто розглядати як систему, яка складається з двох груп – загально-соціальних 

та спеціально-юридичних, які можуть проявлятися на рівні системи права в цілому, а також її елементів: 

галузі, підгалузі, інституту, норми права. Загально-соціальними функціями права є: інформаційна, оціночно-

орієнтаційна, гносеологічна, виховна, політична, економічна (під функції: екологічна, соціальна). 

Спеціально-юридичними функціями права є: регулятивна та охоронна. Подальші дослідження поняття так 

класифікації функцій права в сучасній Україні полягають у більш глибокому вивченні їх сутності і змісту, 

аналізі проблем недіючих нормативно - правових актів, а також виробленні пропозицій для підвищення 

ефективності їх дії.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ 

   Засоби масової інформації виражають і формують громадську думку, яку прийнято розглядати як 

колективне судження людей, в якому ставлення до подій і явищ виявляється у формі схвалення, осуду або 

вимоги. Ще з давніх часів інформація відігравала далеко не останню роль в політичному і стратегічному 

житті кожної країни. Існує такий вислів: «Попереджений – значить озброєний», що черговий раз підкреслює 

важливість інформації в житті кожного з нас. Недарма ЗМІ вважають четвертою гілкою влади. Силу впливу 

ЗМІ на свідомість людей, формування громадської думки, установок і спонукання до певних дій, ніщо не 

перевершить. 

   Інформація є досить важливою і для успішного здійснення своєї зовнішньої політики основним 

завданням держави є – першою, ніж інші її захопити та використати. Не новою є для нас і інформаційна 

війна. Мало хто знає, що багато держав  у наш час використовують інформацію як засіб здійснення своєї 

зовнішньої та внутрішньої політики. 

Термін «інформаційна війна» вперше згадується в 1992 році. І започаткував його  канадський філософ 

Маршалл Маклуен. В наш час економічні зв'язки і відносини все більше приймають форму обміну 

знаннями, а не обміну товарами і завдячувати цьому треба саме ЗМІ. 

   Що ж таке насправді «інформаційна війна»? З цього приводу існує чимало дискусій. Більшість 

науковців під цим поняттям вбачають використання глобального інформаційного простору держав з метою 

зміцнення власного інформаційного ресурсу, однак всі науковці погоджуються з тим, що така війна є досить 

небезпечною для державної політики і економіки вцілому. 

   Відомо, що великомасштабні інформаційні технології, які дістали назву «інформаційних воєн», 

мають тисячолітню історію. До першоначальних джерел технологій ведення боротьби належали саме 

розвідка та залякування суперника. 

   Особливого значення інформаційні війни набули у ХХ столітті, коли газети, радіо, а потім і 

телебачення стали справді засобами масової інформації, а поширювана через них інформація — справді 

масовою. Уже у 20-х роках США вели радіопередачі на регіони своїх «традиційних інтересів» — країни 

Латинської Америки, Великобританія — на свої колонії. Німеччина, яка домагалася перегляду умов 
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