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ВСТУП
Актуальність теми. Однією з фундаментальних тенденцій сучасної
загальнотеоретичної юриспруденції є осмислення факторів і напрямів
становлення системи права. З-поміж іншого, важливою складовою цієї
проблеми є те, що більшість уявлень щодо структури, змісту та розгортання
системи права перебувають у сфері догми права, що не дозволяє повною
мірою застосувати до них сучасні методологічні підходи. При цьому
нагальність застосування таких підходів є очевидною, адже сьогодні стають
усе більш помітними процеси фрагментації і диференціації правового
регулювання, пов’язані зі спеціалізацією засобів правового впливу. Ці
тенденції стають особливо важливими для підгалузевого рівня правового
регулювання, адже саме правові інститути і підгалузі права є найбільш
динамічними складовими системи права.
При цьому звертає на себе увагу та обставина, що підгалузі права, які
часто виділяються як складові системи права, перебувають у деякому
теоретичному вакуумі, адже жодних спеціальних досліджень щодо них
практично не проводиться. Утім навіть побіжний погляд на проблему
співвідношення підгалузей права з інститутами права та галузями права
демонструє неможливість застосування у цьому зв’язку типових для теорії
системи права підходів, які базуються на розмежуванні предмету і методу
правового регулювання. Це пов’язано з тим, що сучасна теорія системи права
більшою мірою орієнтована на пояснення її статичного виміру, тоді як
підгалузі права є проявом її динаміки. Це й зумовлює актуальність
дослідження.
Варто також наголосити, що підгалузям права було присвячено окремі
несистемні дослідження і статті переважно російських авторів, таких як
В. В. Васильєв, М. С. Жук, К. В. Каверін. А. В. Минбалєєв тощо, проте
комплексного загальнотеоретичного дослідження підгалузей права ще не
проводилося.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми науково-дослідної
роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011–
2015 рр. «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку
української державності та права» (державний реєстраційний номер –
0110U000671) та плану науково-дослідної роботи кафедри теорії держави і
права «Наступність та оновлення як тенденція розвитку держави і права
сучасної України».
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є формування
загальнотеоретичної конструкції підгалузі права та визначення місця
підгалузей права у системі права сучасної України. Досягнення цієї мети
вимагає розв’язання таких задач:
сформувати сучасну методологію дослідження системи права з
урахуванням досягнень системології та динамічного бачення структури права;
охарактеризувати

та

здійснити

класифікацію

існуючих

загальнотеоретичних підходів до розуміння підгалузі права, виявити їх
переваги та недоліки;
сформувати

інституційно-функціональне

бачення

підгалузі

права,

засноване на використанні ідей практичної доцільності та інституційної
недостатності;
виявити специфіку предмету правового регулювання підгалузі права на
основі уявлень про фрагментацію та спеціалізацію правового впливу;
показати особливості методу правового регулювання підгалузі права з
точки зору ідеї субсидіарності;
розкрити роль правових режимів для формування підгалузей права;
виявити тенденції формування підгалузей у публічному праві України;
показати специфіку формування підгалузей в приватному праві України.
Об’єкт дослідження – система сучасного українського права у контексті
її галузевої та підгалузевої диференціації.
Предмет дослідження – підгалузі українського права.
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Методи дослідження. Методологія дослідження заснована на сучасних
досягненнях

загальнотеоретичної

та

догматичної

юриспруденції.

Для

дослідження специфічних характеристик підгалузей права застосовано
інституційно-функціональний підхід (п. 1.3), за допомогою якого показано, що
формування підгалузей права залежить більшою мірою від юридичної
практики, аніж від правотворчості. У роботі широко використовуються такі
загальнонаукові методи, як системний (пп. 1.1, 1.2, 2.1), що дозволив з’ясувати
підстави та наслідки фрагментації та спеціалізації нормативних структур;
порівняльний (пп. 1.2, 2.2), який дозволив виявити відмінності між
підгалузями права і суміжними нормативними утвореннями (комплексні
правові інститути, правові макроінститути тощо); метод аналогії (п. 1.3) тощо.
Використання догматичного методу дозволило розглянути підгалузь права з
точки зору системи понять та категорій загальнотеоретичної (пп. 1.2, 2.1, 2.2.,
2.3) та галузевої юриспруденції (пп. 3.1, 3.2). Методологія дослідження
супроводжувалася використанням загальних прийомів наукового пізнання:
дедукція, індукція, екстраполяція тощо.
Теоретична основа дослідження. Дослідження базоване на роботах
вітчизняних та зарубіжних теоретиків права, а також фахівців у сфері
галузевих юридичних наук, доробки яких дозволили сформувати сучасну
загальнотеоретичну концепцію підгалузі права: Д. М. Азмі, С. С. Алексєєв,
П. П. Богуцький,

С. В. Бошно,

М. М. Вопленко,

М. В. Воронін,

А. С. Довгерт,

Л. І. Заморська,

Г. П. Курдюк,

Г. В. Мальцев,

Т. Є. Мураховська,
Н. М. Оніщенко,

Т. П. Мінка,
А. В. Поляков,

В. В. Васильєв,

Ю. Ю. Ветютнев,

К. В. Горобець,
Д. А. Керимов,

Л. М. Добробог,

Н. М.

Крестовська,

Л. Г. Матвєєва,

О. С. Мельничук,

В. С. Нерсесянц,

Ю. М. Оборотов,

С. П. Погребняк,

В. М. Протасов,

П. М. Рабінович, М. В. Разуваєв, В. П. Реутов, О. Ф. Скакун, Г. Є. Смелянець,
О. Я. Сметаняк,

В. В. Сорокин,

Є. О. Харитонов,

В. И. Червонюк,

С. В. Шевчук та ін.

С. Г. Стеценко,
В. О. Четвернін,

О. О. Уварова,
А. А. Шаповалов,
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Наукова

новизна

одержаних

результатів.

Наукова

новизна

дослідження проявляється в тому, що воно являє собою комплексне
осмислення феномену підгалузі права з позицій інституційно-функціонального
підходу. Новизна робота виражається у такому:
уперше:
надано

дефініцію

підгалузі

права

з

позицій

інституційно-

функціонального підходу: підгалузь права – це відносно автономна
нормативна цілісність, що існує в рамках галузі права, об’єднує кілька
споріднених правових інститутів та з урахуванням потреб юридичної практики
може подолати інституційну недостатність і виокремитися в окремий напрям
правового регулювання (галузь права);
виявлено характерні риси підгалузей права, які відрізняють їх від
галузей та інститутів права: по-перше, формування підгалузі права пов’язане з
фрагментацією нормативності, однак, на відміну від інститутів права, ця
фрагментація поєднана зі спеціалізацією правового впливу; по-друге,
виникнення підгалузі права пов’язане з формуванням додаткового методу
правового регулювання, який застосовується субсидіарно й може витісняти
основний галузевий метод правового регулювання; по-третє, підгалузь права
формується не стільки за рахунок законодавчої діяльності, скільки за рахунок
утворення автономних сфер юридичної практики;
показано

вплив

правозастосування

на

формування

та

інституціоналізацію підгалузей права, зокрема, за рахунок оформлення
правових позицій Верховного Суду України;
розкрито основні тенденції формування підгалузей у публічному і
приватному праві України, зокрема, продемонстровано, що приватноправова
сфера за рахунок високого рівня правової активності суб’єктів права є більш
фрагментованою, що веде до формування автономних сфер юридичної
практики і, як наслідок, подолання підгалузями права інституційної
недостатності в їх переході до статусу галузей права (на прикладі права
інтелектуальної власності, сімейного права, корпоративного права тощо); у
той же час формування підгалузей у публічному праві більшою мірою
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пов’язане з активністю законодавця та появою інституційно оформлених
напрямів публічної діяльності;
удосконалено:
окремі положення теорії системи права, особливо у частині ідей
фрагментації та спеціалізації правової нормативності;
концепцію інституційної недостатності як специфічної риси підгалузей
права та дискретного параметру системи права;
набули подальшого розвитку:
положення

загальнотеоретичної

юриспруденції

щодо

впливу

правозастосування та юридичної практики в цілому на утворення нормативних
конструкцій;
ідеї щодо розмежування інститутів, підгалузей та галузей права;
окремі положення динамічної теорії системи права.
Практичне значення отриманих результатів. Результати та висновки
дослідження можуть використовуватися у:науково-дослідній діяльності – для
подальших розробок у сфері нормативної фрагментації системи права та
застосування інституційного підходу до аналізу таких нормативних утворень
як інститути та галузі права, а також для осмислення впливу юридичної
практики на формування системи права;правотворчій та правозастосовній
сферах

–

для

удосконалення

нормотворчих,

правозастосовних,

правоінтерпретаційних процедур з урахуванням відмінностей підгалузей права
від інших нормативних утворень;навчальному процесі – для удосконалення
навчальних курсів «Теорія держави і права», «Проблеми теорії держави і
права», «Методологія юридичної науки» та ін.
Апробація

результатів

дослідження.

Результати

дослідження

обговорювалися на засіданнях кафедри загальнотеоретичної юриспруденції
Національного університету «Одеська юридична академія», а також на
всеукраїнських та міжнародних конференціях, серед яких: Міжнародна
науково-практична конференція «Актуальні питання взаємодії інститутів
громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку
розвитку правової системи України» (м. Київ, 31 жовтня –1 листопада 2014 р.),
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Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми
становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 14–15 листопада 2014 р.);
XXХІ Міжнародна історико-правова конференція «Державний суверенітет,
національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі»
(м. Берегове, 27-30 листопада 2014 р.), Міжнародна науково-практична
конференція

«Законодавство

України:

історія

розвитку,

соціальна

обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» (м. Запоріжжя, 5-6
грудня 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Чинники
розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Дніпропетровськ, 5–6 грудня
2015 р.).
Публікації

результатів

дослідження.

Результати

дослідження

відображені у 5 наукових статтях, 4 з яких опубліковано в наукових виданнях,
включених до переліку фахових з юридичних наук, а одна – у зарубіжному
науковому виданні. Додатково положення дисертаційного дослідження
відображені у 5 опублікованих тезах виступів на всеукраїнських та
міжнародних конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ПІДГАЛУЗЬ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ПРАВА

1.1. Сучасна методологія дослідження системи права
Системність – одна з ключових характеристик права, яка виражає його
цілісність як засобу соціального регулювання. Маючи цілу низку проявів,
пов’язаних з існуванням різних типів систем всередині правової реальності,
системність традиційно розглядається у розрізі функціонування правової
нормативності.

Концептуалізація

системи

в

загальнотеоретичній

юриспруденції та філософії права зазвичай пов’язується з феноменами
правової системи та системи права, рідше – системи законодавства. У той же
час, як показано в останніх дослідженнях, спектр системних вимірів права є
набагато ширшим і залежить від того, яка теорія системи застосовується.
Понад те, часто саме з нормативністю як властивістю права пов’язують його
системність [1]. Утім, не дивлячись на фундаментальне значення категорії
системності права, її ролі для осмислення форми та змісту права,
загальнотеоретична

юриспруденція

нечасто

звертається

до

розуміння

системності.
Очевидно, що будь-який системний об’єкт, у тому числі й право, має
трактуватися у вимірі його структурності. Розглядаючи цю проблему в
площині співвідношення системи права і системи законодавства, більшість
дослідників говорить про те, що система права виражає внутрішню будову
права, у той час, як система законодавства – зовнішня форма вираження і
закріплення системи правових норм [2, с. 405]. Традиційний підхід до системи
права визначає, що вона включає в себе такі структурні елементи, як галузі
права, підгалузі права та інститути права. У той же час в юридичній літературі
останнім часом справедливо підкреслюється, що структура права спрямована
за межі позитивного права [3, с. 373] і навіть за межі правової нормативності,
оскільки вона є не єдиною складовою права [4, с. 107–108]. Некласичні
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інтерпретації системи права дозволяють стверджувати, що формування
системи права в кінцевому рахунку зводиться до процесу інституціоналізації і
визначається функціональними характеристиками правових спільностей, що
залежить не лише від структурних зв’язків правових норм, але й їх
детермінацій правовими цінностями, принципами права та правовими
ситуаціями. Таким чином, кожен елемент системи права має інституційні
ознаки із заздалегідь визначеним функціональним призначенням.
Системність права та система права як один із її проявів є концептом, що
виконує важливе методологічне значення. Як слушно зазначає М. В. Воронін,
«системність права є властивістю права створювати системи правового
порядку» [5, с. 27]. І хоча частково з такою постановкою питання можна
посперечатися (зокрема, її можна визнати тавтологічною), ключова ідея
дослідника виглядає переконливою: системність права дійсно пов’язана з
упорядкуванням правової матерії, надання їй цілісності, а відтак –
ефективності. Це, у свою чергу, дозволяє говорити про зв’язок між
системністю права та виконуваними ним функціям. Системність права
виражена не лише в таких системних утвореннях, як правова система чи
система права, вона є передумовою об’єктивності права. Але при цьому
функціонування права є інтерсуб’єктивним процесом, пов’язаним одночасно і
з внутрішнім структуруванням, упорядкуванням правової матерії, так і з її
націленістю на суб’єкти. Таким чином, системність права передбачає
поєднання об’єктивних і суб’єктивних аспектів її тлумачення як наукової
категорії [6, с. 13].
Значну увагу проблематиці системності права приділяють у контексті
формування методології права. Наприклад, Д. А. Керімов пише, що
«системність права – це об’єктивне об’єднання за змістовними ознаками
певних правових частин у структурно впорядковане ціле, що має відносну
самостійність, стійкість та автономність функціонування» [7, с. 234]. При
цьому слушною є думка В. В. Васильєва, який констатує важливість
емпіричного виміру системи права: «емпірична основа системи права свідчить
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про складність досліджуваного об’єкта, цілісність його складових та їх
ієрархічної підпорядкованості» [8, с. 278].
У

цілому

загальнотеоретичний

та

філософсько-правовий

дискурс

системності в праві перебуває одразу в двох «агрегатних станах». З одного
боку, можна констатувати наявність значної кількості досліджень, в яких
системність права розкривається під тим чи іншим кутом зору – чи то як
самостійний предмет аналізу, чи то в призмі окремих проявів, про які йшлося
вище. З іншого ж боку, не можна не помітити браку методологічного
забезпечення подібних досліджень. Можна визнати цілком закономірним
висновок

О. С. Мельничук

загальнотеоретичній

щодо

юриспруденції

необхідності
культури

запровадження

використання

в

системного

методу не на рівні простих констатацій розгляду правових феноменів як
систем, а на рівні використання релевантних наробок у сфері системології [9,
с. 112]. Дійсно, послідовне використання належної методології є запорукою
якості дослідження. Це особливо стосується таких неоднозначних з
теоретичної точки зору понять, як система права та система законодавства.
Як слушно зазначає К. В. Горобець, застосовуючи загальну параметричну
теорію систем, системне представлення права можливе на основі багатьох
концептів. Якраз один із найбільш популярних – концепт нормативності –
дозволяє сконструювати теоретичну модель системи права [10, 11]. Однак
проблема полягає в тому, що сам концепт нормативності в сучасному праві
розглядають під кутом зору, який не дозволяє належним чином пов’язати його
зі специфікою динаміки системи права. Так само можна говорити про
відсутність сучасних розробок у сфері зв’язку нормативності та системності
права.
Ідеться, передусім, про те, що нормативність та її системне існування у
вигляді системи права асоціюються так чи інакше із нормотворчою функцією
держави, чи, більш широко, публічної влади. Проблематика системи права
традиційно є однією з центральних для загальнотеоретичної юриспруденції,
оскільки саме через неї знаходить своє вираження системність як властивість
права. Із системою права часто пов’язують найважливіші питання правового
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розвитку,

такі,

як

кодифікація

законодавства,

правова

політика,

інституціоналізація права тощо. За рахунок системи права уможливлюється не
лише правовий розвиток, але й забезпечується ефективність механізму дії
права. У цьому сенсі система права розглядається як цілісний інституційний
комплекс об’єктивно існуючих загальнообов’язкових норм, правил поведінки,
які пов’язані між собою стійкими функціональними зв’язками [12, с. 130].
У сучасному праві разом з процесами глобалізації проходять процеси
диференціації, спеціалізації та інтеграції регулювання. Через це виникає
потреба у спеціальному регулюванні окремого кола суспільних відносин, в
результаті

чого

все

більше

сфер

регулювання

суспільних

відносин

виокремлюються, з’являються нові утворення, які викликають багато
суперечок з приводу їх елементної приналежності до системи (відношення до
конкретного елементу системи права), місця в ієрархії права. Набагато
ускладнює

ситуацію

процес

інтеграції,

що

полягає

у

взаємодії,

взаємообумовленості окремих галузей та інститутів при регулюванні певних
суспільних відносин. Ці тенденції відбиваються на можливості чіткого
розмежування різноманітних утворень у праві та обтяжують побудову науково
обґрунтованої моделі реально існуючої системи права.
Слушною є позиція Т. П. Мінки, яка, узагальнюючи підходи до розуміння
системи права, виділила чотири основні теорії, що використовуються для
пояснення поділу системи права на окремі елементи:
1) теорія субординації, яка визначає співпідпорядкованість приватного і
публічного права, хоча при цьому ігноруються ті елементи системи права, які
мають одночасно і приватно-правові, і публічно-правові складові;
2) теорія інтересу, що прив’язує галузеву диференціацію права до того,
інтереси яких суб’єктів, у який порядок та за допомогою яких засобів
захищаються;
3) теорія віднесення, або ж теорія допустимості правових норм, що
пояснює диференціацію права відмінностями у правовому статусі суб’єктів
права, і в цьому сенсі вона є близькою до попередньої теорії інтересу, хіба що
з дещо іншими акцентами;
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4) теорія примусу, яка пояснює поділ системи права на галузі за
допомогою критерію допустимості чи недопустимості застосування сили [13,
с.18–19].
Варто зазначити, що більшість сучасних досліджень системи права
використовують в якості методологічної програми юридичний позитивізм, що
цілком логічно з урахуванням охарактеризованого вище зв’язку між
системністю та нормативністю як властивостями права. Класичною є
дефініція, відповідно до якої система права – це об’єктивно зумовлений
системою суспільних відносин комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих
чинних правових норм певної держави, логічно розподілених на відносно
самостійні частини, що характеризуються єдністю та узгодженістю [14,
с.130]. Інший варіант: «система права – це зумовлена об’єктивними чинниками
внутрішня структура права, що складається із взаємопов’язаних норм,
об’єднаних у правові інститути та галузі права» [15, с. 307].
Оригінальне бачення принципів формування системи права пропонує
В. П. Шаганенко. Він пише про п’ять таких принципів:
1) принцип єдності класифікаційних критеріїв системи права, який
виражено в тому, що нормативні приписи, що суперечать фундаментальним
загальнолюдським принципам права, не вважаються правовими; будь-які
норми та принципи права спираються на однакове ставлення до них з боку
держави: вона їх встановлює, підтримує і готова до застосування заходів
державного примусу за їх порушення; соціальний зміст права визначається
системою органічно єдиних, взаємопов’язаних матеріальних, соціальних,
культурних, ідеологічних та інших умов життя суспільства. Саме ці критерії
лежать в основі класифікації елементів системи права;
2) принцип взаємовиключення елементів системи права, виражений в
тому, що одна й та ж сама норма права не може одночасно регулювати два
різних види суспільних відносин або вміщувати два різних методи правового
регулювання. Саме тому норма не може бути одночасно включена у дві різні
галузі права, а тому галузі, підгалузі та інститути права, за загальним
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правилом, взаємовиключають один одного

в правовому регулюванні

суспільних відносин;
3) принцип виділення базису системи права. Конституційне право, будучи
провідною,

базовою

галуззю

системи

права,

визначає

основні

законоположення, загальні принципи права і механізм правового впливу
практично на всі групи суспільних відносин. Воно задає характер і специфіку
всіх інших галузей права, є «головним» стосовно інших структурних
елементів. А це означає, що серед елементів системи права можна відзначити
певну ієрархію, на основі якої й відбувається побудова системи права;
4) принцип виділення підсистем приватного і публічного права. Творення
системи права, на думку В. П. Шаганенка, є передусім процесом розкриття
об’єктивно існуючих закономірностей суспільного розвитку і свідомого
впровадження їх у правову дійсність. Однією із головних теоретичних
проблем у цьому плані є визначення складових цієї системи, усвідомлення їх
взаємозв’язків тощо. Йдеться передусім про розмежування та взаємодію сфер
приватного й публічного права, їх галузей, норм, інститутів тощо [16, с. 15–
16];
5) принцип виділення підсистем регулятивних та охоронних галузей
права. У правовій науці намітилася тенденція дослідження права залежно від
функціональної спрямованості правового регулювання суспільних відносин і
виділення на цій основі галузей права з регулятивними або охоронними
функціями. Це новий напрям для правової науки, тому потрібне глибоке
осмислення даної класифікації і з’ясування місця й ролі кожної підсистеми
права [17].
Незважаючи на те, що такий підхід до розгляду системи права, хоча й
претендує на певну всеосяжність та новаційність, його навряд чи можна
назвати сучасним. Проблема полягає в традиційному протиставлені тих
феноменів, які протиставляти некоректно, наприклад, система права та
система законодавства, внутрішня структура та зовнішня форма (або
внутрішня форма і зовнішня форма). Як слушно зазначає Ю. Ю. Ветютнев,
більшість сучасних публікацій, присвячених системі права, претендуючи на
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новаційність, насправді націлені на повторення тих самих помилок, які в
цілому властиві цій сфері загальнотеоретичних юридичних досліджень [18].
Так, звертає на себе увагу використання поняття «внутрішня структура»,
яке так чи інакше згадується у контексті досліджень системи права.
Наприклад, в останньому дослідженні, присвяченому феномену комплексних
галузей права, Л. М. Добробог пише, що «перше поняття [система права]
виражає структуру змісту, а друге поняття [система законодавства] –
структуру форми об’єктивного права. Їх структури перебувають у тісному
зв’язку» [19, с. 117]. Тут, вочевидь, відбувається змішування двох різних
термінологічних систем, що використовуються в різних методологічних
системах. Поняття форми та змісту є складовими діалектичної методології,
тоді, як структура є поняттям системної методології. Оскільки об’єктом
нашого дослідження є саме система права, то важливо використовувати саме
системну методологію, яка є в цьому контексті більш релевантною, аніж
діалектична методологія. У свою чергу, в системології превалює позиція,
відповідно до якої структура, будучи одним із дескрипторів системи,
визначається, як «системоутворююче відношення чи властивість» [20, с. 55].
Важливо підкреслити ту обставину, що в юридичній літературі структуру
системи ототожнюють з її субстратом – тобто елементами. Звідси поширене
розуміння системи як «впорядкованої сукупності елементів», що не завжди
відповідає загальнофілософському розумінню системи (детальніше: [21]).
Тут постає питання про те, яким чином системоутворююче відношення чи
властивість можуть бути представлені в парі «зовнішнє-внутрішнє»? Один із
можливих варіантів відповіді на це питання лежить у площині співвідношення
понять «система права», «право» і «правова система». В традиційному
позитивістському ключі їх співвідношення трактується таким чином, що
право, виражене в системному вигляді як певна структурована цілісність норм
та принципів, становить ядро правової системи. Правова ж система включає в
себе, окрім самого права, ще й засоби його соціальної легітимації (передусім,
суспільну правосвідомість. Таку позицію, наприклад, відстоюють як класики
загальнотеоретичної

юриспруденції

(С.

С.

Алексєєв,

М.

Й.

Байтін,
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О. Ф. Скакун та ін.), так і представники некласичних теорій, наприклад,
А. В. Поляков. Останній, зокрема, пише, що правову систему, на відміну від
системи права, слід трактувати як цілісну правову смислокомунікацію, яка
включає в себе два блоки: інформаційну комунікацію та поведінкову
комунікацію [22, с. 596]. Система права при цьому однозначно відноситься
автором до першого блоку, що й дозволяє констатувати відмінність правової
системи та системи права за обсягом. До речі, примітно, що, розглядаючи
систему права як елемент правової системи, російський дослідник пропонує
нетрадиційний підхід до структурування системи права, пишучи про
існування, передусім, права соціального та права державного [22, с. 594–595],
що пов’язано з утворенням двох пов’язаних, але певною мірою автономних
сфер правових комунікацій. Схожу позицію відстоює також П. М. Рабінович,
використовуючи, щоправда, іншу аргументацію [23].
Існують, утім, й альтернативні підходи, коли право розглядається як
ціннісно-нормативна система. Відтак, нормативний аспект цієї системи постає
як система права (нормосфера), а правові системи – це окремі випадки
реалізації нормосфери та аксіосфери в тих чи інших соціальних умовах [24,
25]. Схожу думку висловлював також В. С. Нерсесянц, коли писав про
відсутність методологічних підстав для розмежування системи права і
правової системи [26, с. 449–453]. І хоча такі міркування більшою мірою
стосуються не розуміння системи права, а співвідношення права та правової
системи, вони заслуговують на увагу в тому сенсі, що тут не використовується
згадувана вище дихотомія внутрішньої та зовнішньої структури.
Проблема полягає, як уявляється, в тому, що використання концепту
системи права як його внутрішньої структури передбачає розгляд системи
законодавства як його зовнішньої структури (іноді використовується іще
більш суперечлива дихотомія внутрішньої та зовнішньої форми) [27].
Співвідношення понять системи права та системи законодавства не є
предметом нашого

безпосереднього аналізу в цьому дослідженні, з

урахуванням

що

того,

в

наступних

підрозділах

буде

аналізуватися

проблематика співвідношення підгалузі права та підгалузі законодавства.
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Варто при цьому звернути увагу на ту обставину, що саме поняття
законодавства стає усе більш розмитим і недвозначним, причина чому –
взаємопроникнення різних рівнів правової реальності. Зокрема, на це звертає
увагу Венеціанська комісія: «термін “закон” […] відноситься передусім до
національного

законодавства

і

загального

права.

Однак

розвиток

міжнародного права, а також значення дотримання верховенства права, що
надається міжнародними організаціями, привели до розгляду цього поняття
також на міжнародному рівні: принцип законності в міжнародному праві
виражається через принцип pacta sunt servanda» [28]. Це демонструє важливу
тенденцію, яка майже повністю ігнорується у вітчизняній юридичній
літературі, а саме втрату актуальності жорсткого протиставлення права і
закону як єдино можливого варіанту методологічного опозиціонування
юридичному позитивізму.
Утім, наше дослідження не має на меті розкрити усі аспекти проблеми
співвідношення системи права та системи законодавства. Наразі ідеться лише
про те, що розгляд системи права та системи законодавства у дискурсі
зовнішньої/внутрішньої форми чи структури демонструє вади підходу
юридичного позитивізму в розумінні системи права. Особливої ваги цій
проблеми додає та обставина, що в юридичній літературі поширеною є не
зовсім точна думка, що нібито в юридичному позитивізмі відбувається
ототожнення права і закону, що породжує питання про доцільність
розмежування в його рамках системи права і системи законодавства.
Варто окремо констатувати суттєві, глибинні відмінності в розумінні
юридичного позитивізму пострадянською теоретичною правовою школою та,
наприклад, традицією аналітичної юриспруденції (детальніше: [29, с. 34–45]).
Однією з фундаментальних відмінностей є, передусім, те, що юридичний
позитивізм аналітичної традиції базується на методології аналітичної
філософії та філософії мови, у зв’язку з чим більшою мірою увага
приділяється «мовним іграм», що оточують поняття права та конструювання
мовного дискурсу права. Натомість юридичний позитивізм пострадянської
традиції сформувався і продовжує перебувати в рамках діалектично

18
орієнтованої методології, що й зумовлює дискусії довкола категорій форми та
змісту, зовнішньої та внутрішньої структури, тощо. Такий підхід багато в чому
зумовлює й проблему системи права, яка опиняється вирваною з контексту
застосування системної методології та зануреною в діалектичний дискурс, де
вона не може повною мірою бути осягнена. Однак з точки зору юридичного
позитивізму у тому вигляді, в якому він розвивається в пострадянській
юриспруденції, внутрішня форма права – це його структура і зв’язки. До неї
відносять

систему

права,

горизонтальну

й

вертикальну

структури

підпорядкованості всіх її елементів. Щодо зовнішньої форми права в сучасній
юридичній літературі не сформувалося єдиного розуміння, що швидше за все
пов’язано з неоднозначними трактуваннями різними авторами уже самого
змісту права (аналіз різних підходів до цього складного поняття пропонує
Ю. М. Оборотов [30]). Іноді, наприклад, вважають, що зміст права становить
державна воля, а форма права – це правові норми. Між тим, на думку
М. М. Марченка, ближчі до істини ті науковці, які змістом права визнають не
державу волю, а правові норми, і в цьому зв’язку формою права називають
його джерела. Правова норма, звідси, – це не форма права, а саме право [31,
с. 113].
Розкриття ж зовнішньої форми права передбачає з’ясування способів, за
допомогою яких та чи інша економічно й політично владарююча група
«перетворює на закон» свою волю і відповідно – форму вираження правових
норм. Право завжди втілюється в певних формах, є формалізованим. Однак
при цьому розмежовується зовнішня форма права і внутрішня форма права.
Характерність діалектичної методології в розумінні цих категорій демонструє
Ю. О. Тополь, коли пише: «сутність будь-якого соціального явища складає
внутрішній зміст предмета як єдність усіх його характерних властивостей,
зв’язків і відносин. Способом існування і зовнішнього вияву сутності є форма.
Причому зовнішня форма існування і вияву внутрішнього змісту конкретного
явища часто має не другорядне, а вирішальне значення. Так, сутністю права є
воля суспільства, держави або пануючого класу, владні розпорядження якого є
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загальнообов’язковими. Однак вони стають такими завдяки формі виявлення
такої волі – актам державної влади» [32, с. 148].
Інший приклад використання діалектичного підходу до розуміння
системи права пропонував В. К. Райхер, на думку якого, система права – це
«об’єктивований у сфері суспільної свідомості результат систематизації
правових норм; система права постає як діалектичне поєднання двох
протилежних і в той же час співвідносних начал, двосторонню єдність
суб’єктивного й об’єктивного моментів» [33, с. 70]. Схожої позиції
дотримуються також інші науковці [34].
Таким чином, з точки зору діалектичного підходу, зовнішня форма права
виражена в його об’єктивності та безпосередній сутності. А центром і
змістовним ядром об’єктивного права є якраз законодавство. Відтак
діалектична традиція юридичного позитивізму виводить дослідників до
дихотомії системи права і системи законодавства, що породжує низку
важливих наслідків, що мають значну методологічну роль.
По-перше, розгляд системи права як внутрішньої форми, а системи
законодавства – як зовнішньої форми права (або, точніше, одного з аспектів
зовнішньої форми права) породжує значну проблему зв’язку між цими двома
формами. Адже якщо слідувати охарактеризованій вище діалектичній логіці,
зовнішня і внутрішня форма права рівною мірою відображають його сутність.
А це означає, що між внутрішньою та зовнішньою формами права має
існувати нерозривний зв’язок. Однак доводиться констатувати, що часто такий
зв’язок, якщо й не відсутній, то суттєво ослаблений, це й привело до появи в
філософії права вчення про загальносоціальне та юридичне право як два
аспекти правової реальності. Ця теза бере свій початок у вченні неокантіанців,
але

остаточно

оформлюється

в

роботах

тих

філософів

права,

які

відмовляються від тези про незмінність та вічність природного права,
поступово замінюючи його правом загальносоціальним як вираженням
соціокультурних уявлень про справедливе й належне. Зокрема, до когорти цих
філософів права можна віднести Ґ. Радбруха [35], О. Гьоффе [36],
прихильників

правового

партикуляризму

[37].

З’являється

парадокс,
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відповідно до якого внутрішня та зовнішня форми права, покликані рівною
мірою відображати сутність права, відображають сутність різних прав,
одного – створюваного законодавцем, іншого – сформованого у суспільній
практиці. Тут не лише втрачається уявлення про цілісність правової
реальності, але й порушується логіка того самого діалектичного аналізу, яка
мала б бути центром подібних міркувань, адже внутрішня та зовнішня форми
застосовуються до однієї сутності, якщо ж вони виражають різні сутності, то
вони втрачають аспекти «зовнішності» та «внутрішності».
По-друге, якщо все ж припустити наявність нерозривного зв’язку між
внутрішньою та зовнішньою формами права (системою права та системою
законодавства), то виникає логічна суперечність, коли відбувається з’ясування
властивостей

цих

двох

систем.

У

літературі

часто

безапеляційно

стверджується, що система права формується об’єктивно, тоді як система
законодавства має і об’єктивні, і суб’єктивні фактори свого формування, адже
її структура у кінцевому рахунку залежить від законодавця, при цьому до
числа аспектів внутрішньої фрагментації системи права нерідко додають
наявність чи відсутність кодексу чи будь-якого іншого системоутворюючого
нормативно-правового акту (наприклад, конституції). Однак у поєднанні з
уявленнями про сутність права як про волю держави (чи панівного класу або
соціальної групи) система законодавства однозначно починає превалювати над
системою права, фактично замінюючи її. Дійсно, за таких умов розмежування
системи права та системи законодавства втрачає будь-який сенс.
Для вирішення цього протиріччя відбувається звернення до іншої
поширеної тези, а саме про об’єктивний та суб’єктивний характер системи
права. Дійсно, варто ставити під сумнів поширену тезу щодо суто об’єктивної
площини існування системи права, адже вона викликає сумніви одразу за
кількома напрямами (не кажучи вже про те, що в літературі подекуди
відбувається змішування понять «об’єктивність системи права» та «об’єктивне
право» [38–40]). По-перше, ігнорується суттєва роль законотворчості у
конструюванні системи права. Навряд чи можна погодитися з тезою про те, що
законодавець усього лише «слідує» за об’єктивно сформованими правовими
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практиками, закріплюючи їх у вигляді правових норм, тобто, за висловом
Дж. Раза, перетворюючи дескриптивну логіку на прескриптивну [41, с. 20]. Не
є поодинокими випадки, коли законодавець є активним діячем у формуванні
системи права, втручаючись у сформовану структуру правових приписів.
Слушними ці думки є і в контексті реформування системи права, на що
звертає увагу О. Мирнюк. На її думку, система права сучасної України
потребує трьохстадійного реформування, що включає в себе стадію адаптації
правових

елементів

системи

права,

стадію

синхронізації

правового

регулювання із суспільними потребами та стадію уніфікації системи права
[42]. Очевидно, реформування є процесом, керованим зовні, а тому говорити
про об’єктивність системи права, принаймні в цьому контексті, не доводиться.
По-друге, сумнівною є сама постановка питання про наявність
об’єктивної системи права. Зауважимо на наявні розробки, в яких
розглядається проблематика об’єктивності права [43]. Слушною, хоча й не
безсумнівною є думка А. В. Міцкевича, що система права – це наукова
категорія, певна форма теоретичного узагальнення, якій має слідувати (хоча
далеко не завжди слідує) правотворча практика і система законодавства [44,
с. 20]. Система права, відтак, не є якимось аспектом чи частиною правової
реальності, яка може бути виділена з-поміж інших її елементів. Система права
є певним сумативним поняттям, доктринальною категорією, що полегшує
наше сприйняття права. До речі, схожі думки подекуди висловлюються щодо
виділення так званих правових спільностей (або, інакше, підсистем системи
права): приватного та публічного, матеріального та процесуального права. Як
слушно зазначає В. П. Малахов, поділ права на приватне і публічне став свого
роду міфом загальноправової теорії, оскільки він витіснив основу ідею,
пов’язану з таким поділом, а саме ідею порядку вивчення права та його
осмислення [45, с. 69–70]; ця ідея, утім, збереглася в правовій доктрині США
[46]. Розвиваючи цю доволі нетривіальну позицію, А. М. Михайлов виділяє
одразу кілька міфів, що оточують подібний поділ: міф про універсальний та
об’єктивний поділ права на приватне і публічне; міф про фундаментальне
значення такого поділу для юридичної практики; міф про те, що розвинене
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приватне право здатне гарантувати невтручання держави в приватну сферу
тощо [47]. У цьому зв’язку постановка питання про об’єктивність системи
права має бути переглянута з урахуванням сучасних інтегративних концепцій
праворозуміння, в яких переносяться акценти з протиставлення об’єктивного
та суб’єктивного в праві на користь використання інтерсуб’єктивних підходів.
До

речі,

інтерсуб’єктивний

характер

системи

права

підкреслює

М. М. Вопленко, коли пише, що «система права у певному сенсі метафізична,
бо представляє собою раціонально сформульований продукт людського
розуму, що узагальнює в собі погляд на закономірності буття системи
законодавства. Її існування базується не на кодексах, законах чи інших
джерелах права, а на умовно прийнятому юридичною спільнотою переконанні,
згідно якого реальне життя системи законодавства у процесі його впливу на
суспільні відносини коректується ними і породжує особливий […] правовий
феномен у вигляді системи права. Вона є об’єктивним результатом
розміщення галузей законодавства відповідно до основних видів однорідних за
предметом регулювання суспільних відносин» [48, с. 12].
Цікаво, що дослідник поєднує конвенційне уявлення про систему права з
ідеєю про її вторинність по відношенню до системи права, що саме по собі
викликає подив, особливо з урахуванням того, що далі, виділяючи
характеристики системи права, М. М. Вопленко пише, що система права
організує

стійкі

системні

зв’язки

між

елементами

права:

нормами,

інститутами, галузями тощо; слугує сферою концентрації правової інформації,
що походить як від законодавця, так і від інших нормативних систем;
забезпечує сукупний регулятивний ефект від реалізації правових норм,
відповідно до законів синергетики; забезпечує стабільність правового
регулювання в умовах реформування права; є механізмом забезпечення
правового поступу та правової наступності [48, с.12]. Навряд чи такі
характеристики системи права можуть бути викликані «адаптацією системи
законодавства до конкретних умов життя суспільства», оскільки система
законодавству у цьому випадку очевидно претендує на те, чим вона не є.
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Демонструючи позицію прихильників об’єктивної теорії системи права,
іще радянський дослідник К. Ф. Єгоров писав, що за такого підходу
вважається, що дійсна система права відображає об’єктивно присутній поділ
права на певні структурі складові. Однак сама система права не вкладається в
якусь натуральну (об’єктивну) структуру, яка існує поза нашою волею. Лише
завдяки систематизації норм, здійсненій на конвенційній основі, створюється
певний образ системи, який відображає нормативно-правову дійсність.
«Інакше кажучи, – пише К. Ф. Єгоров, – поділ права на галузі спирається на
умовно прийняті (узгоджені) критерії. Неодноразові спроби доказати пряму
залежність системи права від системи суспільних відносин виявилися
невдалими. Конвенційна основа побудови системи […] права дозволяє, не
абсолютизуючи існуючі [основи], віднайти додаткові критерії її побудови»
[49].
На думку російської дослідниці проблем системності права Д. М. Азмі,
проблематика співвідношення об’єктивного та суб’єктивного елементів у
системі права має розглядатися під кутом зору співвідношення його структури
та системи, що знову повертає нас до цієї проблематики. Вона вважає, що на
відміну від системи права, його структура включає в себе лише обов’язкові,
невід’ємно властиві елементи. Ці елементи відображають сутність будови
права. Але при цьому структурна будова системи права може виявлятися
суб’єктом пізнання з точки зору різних позицій. Жодна з версій структурного
представлення права, на думку Д. М. Азмі, не є абсолютною, винятковою та
незмінною. Це, як вона вважає, визначається складною природою самого
права, його комплексною гносеологією [50, с. 291]. Сама ж дослідниця вважає,
що в найбільш універсальному вигляді структура системи права може бути
відображена за допомогою таких елементів, як загальні принципи права,
приватне право й публічне право. В нормативному аспекті структуру системи
права утворюють первинні і вторинні правові норми. Крім того, змістовне
наповнення системи права зумовлене такими трьома складовими, як інтерес,
воля і ціль [50, с. 292].
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Розгляд системи права і структури права, як чогось окремого один від
одного, є іще одним важливим для розуміння наслідком такої методології.
Проблема полягає в тому, що навіть суто лінгвістично паралельне
використання цих понять веде до дихотомії, яка не має під собою жодних
підстав. З точки зору логіки слід говорити не про систему права та структуру
права, а про систему права та структуру цієї жсистеми. Це не лише
відповідатиме основним постулатам системології, але й дозволить вийти із
замкненого кола тих суджень, які супроводжують сучасне вчення про систему
права. До таких суджень, зокрема, належить ідея про те, що система права має
лише горизонтальну будову, на відміну від системи законодавства, яка має ще
й

вертикальну

будову.

Цей

постулат

є

поширеним

і

фактично

загальновизнаним, хоча не можна стверджувати, що він є логічно досконалим.
Понад те, філософсько-правова думка знає концепції, що виходять з
принципово інших ідей. найбільш відома з них – чисте вчення про право
Г. Кельзена, для якого система права пов’язана не стільки з галузевою
диференціацією норм, скільки з їх ієрархію, тобто саме тим, що умовно
називають вертикальною будовою. Логіка розгляду системи права, за
Г. Кельзеном, має розглядатися під кутом зору такої ієрархії: індивідуальні
норми

(договори,

правозастосовні

акти)

–

норми

законів

–

норми

Конституції – грунднорма, яка є умовою легітимності всієї ієрархії [51]. Як
неодноразово підкреслювалося в літературі, ідея такої ієрархії дещо підриває
упевненість в тому, що Г. Кельзен був юридичним позитивістом [52], але вона
є напрочуд демонстративною з точки зору аксіоматичного твердження про
відсутність вертикальної структури в системі права. Наприклад, інший варіант
розгляду ієрархії в системі права представлений поділом галузей права на
профільні, основні та фундаментальну (конституційне право), що певним
чином перетинається з ідеями Г. Кельзена [53].
Про ієрархічний характер системи права писав також Д. А. Керімов:
«вершиною багатосистемності [права] є система права, що складається із
підсистем – правових норм, інститутів і галузей. При цьому система права – не
просто сукупність її підсистем, а система підсистем. Таким чином, формується
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ієрархія правових підсистем, що створює струнку побудову правової
нормативності: від основи (система правових норм) через “проміжні поверхи”
(система інститутів і галузей права) до її вершини (система права)» [7, с. 293].
Фактор ієрархічності в побудові системи права підкреслює також
Т. Є. Мураховська. Вона слушно зазначає, що традиційний матеріальний
критерій поділу системи права на галузі «не спрацьовує» у тому випадку, коли
йдеться про галузі права, що мають різні рівні свого застосування. Згідно з
загальносистемним принципом тотожності елементів, елементи одного рівня
системи (усі галузі права або усі інститути права) мають єдині ознаки. Ці
ознаки і треба зібрати в єдиний комплексний критерій для визнання певного
елемента права галуззю. Однак це не завжди можливо, що зумовлює певне
підпорядкування галузей права одна одній на основі принципу ієрархічної
будови системи [54, с. 34].
Як можна переконатися, з методологічної точки зору, уявлення про
систему права характеризуються консерватизмом. Сьогодні складно уявити
іншу сферу загальнотеоретичної юриспруденції, де використання новітніх
підходів та концепції було б більш непомітним. Саме тому ідеї щодо розгляду
системи права у площині категорій сутності, форми та змісту виглядають
невиправданими та такими, що породжують суперечливі наслідки. На цю
обставину звертає увагу, наприклад, Є. Б. Хохлов, коли пише, що «настав час
заново розбиратися в питаннях побудови права. Погляди, відповідно до яких
право як система норм […] поділяється на галузі, має під собою підстави,
однак не можуть вважатися єдино можливими» [55, с. 29, 30].
І дійсно, зовсім інакше розкривається загальнотеоретична проблематика
системи права з позицій не юридичного, а соціологічного позитивізму, який
активно розвивається в українському та в цілому східноєвропейському
науковому дискурсі (іноді його відносять до числа інтегральних концепцій
праворозуміння [15, с. 234–238]).
Як пише Р. А. Ромашов, регулятивно-охоронну систему правил можна
назвати правом тоді, коли норми, з яких ця система складається, є
загальнозначущими і результативно впливають на суспільні відносини. Метою
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правового впливу у цьому сенсі є забезпечення соціальної стабільності,
безпеки, розвитку, а критерієм результативності правового регулювання є
досвід. Право у формально-юридичному сенсі при цьому є сукупністю
формальних джерел права, а у функціональному – системою норм, суспільних
відносин, на врегулювання яких ці норми спрямовані, гарантій реалізації та
результатів, отриманих за допомогою правового впливу [56, с. 19]. Про
відносний характер права пише також В. О. Четвернін: оскільки різні
суспільства можуть бути побудовані на основі різних ідеологій, коли в основі
одних лежить ідея свободи та рівності, а в основі інших – ідея насилля, то й
зміст поняття «право» є різним. У силовій («потестарній») соціокультурі
право – це різновид насильства. У лібертарній соціокультурі право – це
система загальнообов’язкових норм, що забезпечує свободу, рівну для всіх
дієздатних суб’єктів, тобто соціальний інститут, що захищає ненасильницьку
діяльність і пригнічує агресивне насильство [57, с. 19].
Таким

чином,

перенесення

акцентів

з

юридичного

права

на

загальносоціальне право надає можливість говорити про право не як про
систему, що формується, передусім, державою, а як про елемент соціального
буття. За такого підходу система права опиняється звільненою від жорсткої
прив’язки до «зовнішньої форми права» – системи законодавства та отримує
своє самостійне існування. Нормативна природа системи права отримує інше
забарвлення, більшою мірою спрямоване на демонстрацію функціональної,
динамічної природи правового регулювання.
Важливо при цьому зауважити, що при характеристиці системи права слід
виходити не з позитивістського, а з соціологічного розуміння правової норми.
Традиційно під правовою нормою розуміють формальне правило поведінки,
яке встановлене або санкціоноване державою, і такий підхід є доволі
поширеним і в сучасній юриспруденції. За великим рахунком, позитивістське
розуміння правової норми має кілька методологічних наслідків. По-перше,
якщо норма встановлюється державою, то вона є своєрідним наказом
(командна теорія Дж. Остіна [58]), і тому ця норма не обов’язково породжує
соціальну норму. Тобто правова норма має свою особливу сферу буття,
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відносно

автономну

від

буття

інших

соціальних

норм.

Наприклад,

загальновідомо, що для того, щоб звичай став правовим, він має бути визнаний
державою, тобто соціальна норма має перетворитися на правову з офіційним
наказом слідувати цьому звичаю. Але у зворотному напрямі ця схема не
завжди діє: припис закону вважається нормою вже з моменту вступу закону в
силу, і навіть, якщо закон не застосовується судами, норма все одно існує,
незважаючи на те, що реально люди не підкорюються їй [9, с. 59]. Ці ідеї тісно
перетинаються з концепцією «живого» або «вільного» права Є. Ерліха, на
переконання якого, для того, «щоб виявити витоки, розвиток і сутність права,
належить насамперед виявити вади, існуючі в суспільних союзах: у сім’ї,
торговельних товариствах, громадах і державі. Як і в далекому минулому, так і
в сучасному суспільстві право являє собою порядок, що існує в родах, сім’ях, а
також в нормах і приписах різних асоціацій» [цит за: 59, с. 8].
Саме тому слід використовувати

соціологічне розуміння норми,

відповідно до якого нормою є те правило, яке проявляється в реальній
поведінці людини та підтримується засобами легітимного впливу. При цьому
критерієм відмежування правових норм від інших типів соціальних норм є
ступінь їх примусовості та обов’язковості. Ті норми, які підтримуються
найбільш активно та захищаються найбільш жорстко, будуть правовими
(подібну схему свого часу пропонував також Р. Дворкін [60, с. 99]).
Одним

із

найважливіших

наслідків

використання

соціологічного

позитивізму для розуміння системи права є відхід від охарактеризованої вище
проблеми

співвідношення

зовнішньої

та

внутрішньої

форми

права.

Структурування права опиняється винесеним за рамки діалектичного
розуміння правової реальності, що надає більших можливостей в розумінні
взаємозв’язків різних нормативних елементів між собою. Зокрема, розуміння
права з точки зору формування змісту правових норм не стільки за рахунок
діяльності держави, скільки за рахунок активності самих суб’єктів права,
дозволяє більш чітко зрозуміти проблеми галузевої диференціації права [61,
с. 23–28].
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Особливої теоретичної ваги соціологічне розуміння правової норми
набуває при розгляді основного елементу системи права – галузі права. Однак
деякі дослідники висловлюються і щодо доцільності відходу від суто
позитивістського

сприйняття

системи

права

в

цілому.

Наприклад,

В. І. Червонюк пише, що, незважаючи на поширеність тверджень щодо
наявності зв’язку між структурою та формою права, доказів жорсткої
кореляції між відповідними структурними елементами системи права та
відповідними формами не існує [62, с. 356]. Ідеться, вочевидь, про те, що часто
одним із додаткових критеріїв виділення галузі права чи іншого більш-менш
самостійного набору правових норм називають наявність кодифікованого акту.
І хоча цей критерій традиційно відносять до факультативних, на практиці дуже
важко говорити про наявність самостійної галузі права за відсутності
відповідної галузі законодавства. Це є красномовним проявом того, як
позитивістське

сприйняття

системи

права,

поєднане

з

діалектичною

методологією, спотворюють уявлення про систему права.У цьому зв’язку
дослідник ставить ряд питань, які видаються цілком доцільними: чи кожна
галузь права має (чи повинна мати) свій набір форм і джерел права; чи
можливо сформулювати логічний закон такого зв’язку, чи, принаймні,
виділити суттєві та повторювані ознаки такого зв’язку; чи правомірно
вважати, що поява нових форм права (чи їх поєднання) веде до появи нових
нормативних утворень у вигляді галузей права? І навпаки: чи можлива поява
нових галузей права при старих формах права?
Як видається, сама постановка таких питань символізує кризу юридикопозитивістської методології осягнення системи права, рівно як і демонструє
суттєві проблеми в застосуванні діалектичного методу, орієнтованого на
виявлення протиріч між внутрішньою та зовнішньою формою права. І дійсно,
такий аспект системності права як соціальна інституціоналізація системи
права має розглядатися під кутом зору, насамперед, сформованих практик, які
пов’язані з певним колом суб’єктів та певного кола суспільних відносин і
фактів. Звісно, зв’язок між системою права та системою законодавства існує, і
часто він є вирішальним у контексті розгортання системи права в одному або
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іншому напрямі, однак в умовах нормального функціонування системи права
саме щоденні правові акти та вчинки, а також типізація соціально-правових
практик є смисловим центром формування системи права.
Якщо продовжувати думку представників соціологічного позитивізму та
екстраполювати її на проблему формування системи права, то стане
очевидною перевага використання інституційного підходу. З позицій теорії
інституціоналізації

розглядає

процес

формування

права

та

держави

В. О. Четвернин. На його думку, інституціональним підходом до права є
дослідження права як реальних, а не тільки змодельованих норм соціальної
дійсності. Інституційний підхід і відповідне йому розуміння соціальної норми
типові для всіх соціальних наук, які не обмежуються дослідженням офіційних
текстів про соціальну реальність [57, с. 7–8]. Інституціоналізація часто
трактується як усталеність, організованість дії, що регулярно відтворюються у
повсякденній життєдіяльності людей. По суті, саме у цьому розумінні
сприймають правовий інститут представники «праксеологічного» напряму в
юриспруденції. Проблема цього підходу полягає не стільки в тому, що він
абсолютизує людську поведінку як критерій виникнення інститутів, скільки у
тому, що за нього втрачаються критерії розмежування бажаного та небажаного
для суспільства, а тому таке розуміння інституту не може екстраполюватися на
нормативну сферу. Тому його застосування є вельми обмеженим.
Другий аспект, на противагу попередньому, де критеріями типології
виступають сама дія та її ознаки, акцентує увагу на засобах організації дії:
зразках і правилах поведінки. Деякі уточнення до нього вносить Т. Парсонс,
зосереджуючись на тих зразках, які в суспільстві вважаються належними,
законними, очікуваними, тобто отримали нормативний статус [63, с. 212–213].
Близькі до наведеного визначення Т. Ньюкомба. На його думку, інститут – це
не будь-які зразки поведінки, а лише ті, які концентруються навколо основних
визнаних суспільством цінностей [64, с. 54]. З цими доповненнями
розглянутий тип визначень отримав назву ціннісно-нормативного. Різні
соціальні групи керуються різними цінностями та нормами, навіть незважаючи
на те, що деякі ціннісно-нормативні структури створені для того, щоби мати
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універсальний характер, наприклад, система права. І дійсно, саме цінніснонормативний підхід може бути покладений в основу більшості сучасних
уявлень про функціонування системи права.
Отже,

методологія

дослідження

системи

права

в

сучасній

загальнотеоретичній юриспруденції, орієнтована на застарілі діалектичні та
юридико-позитивістські

моделі,

має

бути

оновлена.

З

урахуванням

перспективності інституційного підходу, який стає особливо значимим у
зв’язку з поширенням ідей про соціологічний позитивізм (або реалістичний
позитивізм) як актуальну концепцію сучасного праворозуміння, система права
може розглядатися з акцентом на динаміці суспільної практики, типізації дій
та норм, що її супроводжують. Це, з одного боку, надає можливість показати
самостійний статус системи права як прояву системності права, вийти за
рамки штучно створеного протиставлення системи права та системи
законодавства, а з іншого боку – охарактеризувати систему права як
комунікативну інтерсуб’єктивну конструкцію, що особливо актуально у
зв’язку з дослідженням підгалузей українського права.

1.2. Підгалузь права у сучасному загальнотеоретичному дискурсі
Система сучасного українського права є складним та багатогранним
утворенням, яке постійно перебуває у стані становлення та розгортання. Це
зумовлює неминучу актуальність дослідження усе нових і нових аспектів та
граней системи та структури українського права, виявлення ключових
проблем їх розвитку. Слід зауважити, що останнім часом інтерес юридичної
науки до проблематики системи права знизився. Вважається, що більшість
загальнотеоретичних питань, пов’язаних з цим феноменом, таких, як предмет
та метод правового регулювання, структура системи права, правовий режим
тощо – вже розв’язані та не потребують додаткової пильної уваги.
Між тим, як видається, така точка зору є поверхневою, оскільки у
структурі системи права залишається багато питань, які не ставали предметом
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окремого розгляду. Зокрема, до таких проблем слід віднести поняття та ознаки
підгалузі права як самостійного утворення в межах системи права. Дійсно, як
демонструє аналіз сучасної юридичної літератури, проблематиці підгалузей
права на теоретичному рівні практично не приділяється уваги. Залишаються
відкритими як питання відмінності підгалузі права та галузі права, так і
специфіки інституціоналізації нових підгалузей права.
Підгалузі права, між тим, відіграють принципову роль у становленні
сучасної системи права України. Зокрема, їх формування є свідченням
фрагментації та спеціалізації нормативних масивів, що є знаковими
тенденціями розвитку права сучасної доби. Саме за доби постмодерну право
стає більш гнучким за рахунок виокремлення вузько спрямованих за
телеологічним критерієм систем правових норм, які, утім, не завжди виходять
за межі тієї галузі права, які визначають предмет та метод їх правового
регулювання. Саме тому підгалузева фрагментація права супроводжує
розвиток найбільш фундаментальних галузей українського права, таких, як
конституційне, цивільне, адміністративне тощо.
Дослідженням різних аспектів підгалузей сучасного права присвятили
свої праці як теоретики права, так і спеціалісти в сфері догматичної
юриспруденції. Зокрема, ключову роль відіграють роботи С. С. Алексєєва,
М. Й. Байтіна, О. В. Безуха, П. П. Богуцького, В. В. Джуня, О. А. Кірімової,
Н. М. Крестовської, А. Р. Крусян, Г. П. Курдюк, О. Е. Лейста, Л. А. Луць,
М. Н. Марченка,

Ю. М. Оборотова,

В. М. Протасова,

О. Ф. Скакун,

Є. О. Харитонова, О. О. Шаповалова та ін.
Однак на сьогодні можна однозначно констатувати певний теоретичний
вакуум у сфері досліджень підгалузей права, та й взагалі пошуку їх місця в
системі права. На це вказує, як відсутність комплексних спеціалізованих
досліджень у цій царині, за винятком тих дисертацій, в яких ставиться
проблема розгляду нових підгалузей права [65; 66], так і те, що в багатьох
навчальних курсах з загальнотеоретичної юриспруденції феномену підгалузі
права практично не приділяється уваги, а подекуди він взагалі не згадується
[14, 15, 67, 68]. Як цілком справедливо зауважує Л. М. Добробог, коли ідеться
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про підгалузі права, зазвичай наводяться хоча й відомі та зрозумілі аргументи
на користь їх існування, усе ж можна констатувати відсутність розуміння того,
яке місце займають ці нормативні утворення в системі права [19, с. 131]. Із чим
же пов’язана така ситуація?
Інституціональним компонентом системи права є галузь права, яка
об’єктивує певну якість права з його кількісними ознаками. Ідеться,
насамперед, про однорідну сукупність правових норм, які ідентифікуються в
системі права за рахунок власної юридичної природи, а також за рахунок
зовнішніх факторів. До таких зовнішніх факторів належать суспільні
відносини, які піддаються активному впливу правових норм. З’єднання в
інституційності соціальних та спеціально-юридичних характеристик права
визначає виділення в системі права його галузей. Саме в галузі права в
основному, найбільш явно й послідовно проявляються основні характеристики
системи права, що зумовлює недостатність уваги до підгалузей права.
Між тим, розгляд системи права як сукупності галузей права не дозволяє
в повній мірі оцінити усе різноманіття проявів системності права. Для цього
використовується поняття інституту права. Інститут права – сукупність
нормативних приписів галузі права, що виражають зміст взаємозалежних
правових норм, які регулюють певну групу (вид) суспільних відносин, а також
суспільні відносини або його елемент. Інститут права – нижчий в ієрархії
групування норм права і разом з тим важливий інтегруючий елемент системи
права. Від ефективності його дії залежить функціонування всієї системи права.
Слід зазначити, що питанням формування та оформлення інститутів права
приділяється доволі багато уваги, оскільки поширеною є точка зору, що
інститути права дозволяють системі права поєднувати статичні та динамічні
аспекти правового розвитку. З одного боку, вони найшвидше реагують на
зміни в напрямах та специфіці розвитку суспільних відносин, а з іншого – за
рахунок

диференціації

правового

регулювання

забезпечують

стійкість

правової системи [69, с. 15].
Однак галузі та інститути права, які розглядаються як традиційні, базові,
типові елементи системи права не вичерпують всього структурного
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різноманіття нормативної організації правової системи. Проміжна ланка,
представлена підгалузями права, як видається, сьогодні стає усе більш
значимим

елементом

правового

регулювання,

оскільки

дозволяє

диференціювати правове регулювання без ускладнення галузевої структури
права. Слід також звернути увагу, що таке методологічне «роздрібнення»
рівнів

системи

права

є

тенденцією

останніх

десятиліть,

адже

внутрішньогалузева диференціація права є своєрідною відповіддю правової
системи на ускладнення системи правових відносин. Саме підгалузі права
виступають проміжною ланкою між інститутами та галузями права, що
зумовлює актуальність їх розгляду як автономних структурних утворень в
межах галузей права.
Підгалузь права як категорія загальнотеоретичної юриспруденції нечасто
стає предметом розгляду не лише на рівні монографічних чи дисертаційних
досліджень, але й у навчальних курсах з теорії держави і права. Така ситуація
пояснюється тим, що більша увага, як правило, зосереджується на
проблематиці галузей та інститутів права, у той час як підгалузі права
залишаються поза межами розгляду. Можна констатувати, що у сучасних
загальнотеоретичних дослідженнях підгалузь права розуміється не як
самостійний елемент системи права, а як утворення, що має вторинне
походження. До такого висновку можна прийти, якщо простежити, яким
чином розкривають поняття підгалузі права вітчизняні та зарубіжні науковці.
Так, на думку М. М. Марченка, підгалузь права – це крупний правовий
інститут, який прагне до виділення в самостійну галузь права [31, с. 312].
Схожої точки зору притримується також П. П. Богуцький, стверджуючи, що
підгалузь права – це цілісність правових норм, які регулюють визначену сферу
суспільних відносин, зберігаючи характеристики галузі права і мають
визначені властивості, які, за наявності відповідних умов, можуть привести до
утворення нової галузі права [70, с. 235]. О. В. Петришин стверджує, що
підгалузь права – це певна сукупність (об’єднання) правових інститутів, що
об’єктивно складається в межах однієї галузі права. Як цілісне утворення
підгалузь права регулює специфічне коло відносин в межах сфери правового
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регулювання відповідної галузі права, яка характеризується правовою
відокремленістю [67, с. 239]. Таке ж саме ставлення до підгалузі права
пропонує «Юридична енциклопедія»: підгалузь права – це об’єднання кількох
інститутів права в межах відповідної галузі [71, с. 670]. С. С. Алексєєв під
підгалуззю права розумів таке об’єднання інститутів, для якого характерною є
висока ступінь спеціалізації, диференціації й інтеграції правових спільностей,
що входять до його складу. При цьому наявність законодавчо виділених
загальних положень не завжди може слугувати визначальним моментом
існування підгалузі права. Підгалузі, які не характеризуються законодавчо
виділеними загальними положеннями, у дійсності їх мають: або у вигляді ще
не остаточно сформованого інституту, або у вигляді асоціації загальних норм
[72, с. 146–156].
Більш розгорнутий підхід до розуміння підгалузі права пропонував
В. С. Нерсесянц. На його думку, «утворюючись спочатку на основі одного або
кількох правових інститутів, підгалузь права за наявності деяких умов
(об’єктивні потреби у правовому врегулюванні відповідних нових сфер
суспільних відносин, суттєве оновлення основ і принципів самої правової
регуляції тощо) поступово розвивається у напрямі до виокремлення в
самостійну галузь права» [26, с. 432–433].
У сучасній літературі в межах фрагментарних загальнотеоретичних
досліджень, присвячених проблематиці підгалузей українського права,
здійснюються спроби побудови сумативного, інтегративного розуміння
підгалузі права. Так, на думку російського дослідника О. В. Мінбалеєва, «про
підгалузі права можна говорити за умов дотримання таких критеріїв:
1) підгалузь об’єднує сукупність однорідних інститутів, інтегрованих у
підгалузь у межах певної галузі права, що характеризується своєю специфікою
і родовою відокремленістю; 2) наявність у складі підгалузі, як правило,
загального інституту, групи інститутів, законодавчо виділених загальних
положень для інститутів підгалузі чи наявності асоціації загальних норм;
3) однорідність суспільних відносин, що поєднуються в підгалузі, у той же час
має передбачати різний видовий склад суспільних відносин; 4) для підгалузі
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має бути властивою висока ступінь спеціалізації та диференціації правових
інститутів, що входять до її складу» [73, с. 29].
Як можна переконатися, ключовий акцент при загальнотеоретичному
аналізі підгалузей права робиться на їх співвідношенні не з галузями права, що
є доволі логічним шляхом з позицій структурних особливостей системи права,
а на їх співвідношенні з інститутами права. Як видається, такий підхід не
дозволяє вирішити основної проблеми категоріального статусу підгалузей
права, а саме – їх відмінностей від галузей права. Якщо підгалузь права прагне
до виділення в самостійний напрям правового регулювання, як на цьому
наполягає В. С. Нерсесянц, то має існувати загальнотеоретична межа між
галуззю та підгалуззю права.
Ключове питання, яке виникає за такої постановки проблеми – що є
критерієм виділення підгалузі права як самостійного утворення? Адже
очевидно, що не будь-яке об’єднання інститутів права утворює підгалузь
права. Більше того, деякі галузі права мають достатньо велику кількість
інститутів, але при цьому в них не виокремлюються підгалузі (наприклад,
кримінальне право). У цьому зв’язку часто стверджується, що підгалузь – це
об’єднання «споріднених» [74, с. 592], або «генетично близьких» [75, с. 250]
інститутів права. Між тим, як видається, і цього критерію недостатньо для
того, щоб говорити про існування підгалузей права. Наприклад, генетично
близькими та спорідненими є такі кримінально-правові інститути як злочини
проти волі, честі та гідності особи та злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи, між тим вони не утворюють підгалузі права.
Саме тому слушною є думка Н. М. Крестовської, що диференціація
об’єктивного права на конкретні підрозділи, формування нових галузей та
інститутів права, залежить не стільки від суспільного ладу та волі держави,
скільки від виникнення та усвідомлення соціальної потреби, інтересу у
врегулюванні знов виниклих суспільних відносин або зміни пріоритетів вже
існуючих [76, с. 144]. Цікавим підтвердженням цих міркувань є спостереження
О. К. Романова, що англійське право – це не продукт логіки, системи та
суворих теоретичних викладень, а багато в чому – результат правового,
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передусім, судового досвіду [77, с. 15]. Інакше кажучи, розмежування масивів
правових приписів значною мірою витікає з потреб юридичної практики, і
часто саме такий, багато в чому суб’єктивний, фактор стає ключовим для
виокремлення підгалузі права.
Слід погодитись з О. Ф. Скакун у тому, що юридична практика – це
нормативно закріплена практична діяльність юристів щодо прийняття,
тлумачення, реалізації та застосування правових приписів як єдності вже
отриманого та майбутнього соціально-правового досвіду [14, с. 799], оскільки
про юридичну практику насамперед слід говорити у контексті результату
юридичної діяльності. Структуру юридичної практики можна представити як
таку, яка складається із статичного (правовий досвід) та динамічного
(юридична діяльність) компонентів, які діють у єдності, взаємодоповнюючи,
взаємозумовлюючи один одного.
Сфера

здійснення

юридичної

практики

особлива,

оскільки

вона

одночасно існує для розвитку правових відносин, обмежується за допомогою
права при застосуванні правових засобів. Юридична практика створюється
юристами, які володіють юридичними знаннями, що дозволяють ефективно
виконувати юридично значимі дії у процесі здійснення службових завдань та
обов’язків. З цієї точки зору варто підкреслити, що юридична практика є
вужчим, аніж юридична діяльність, поняттям, однак при цьому вона
відображає інституційний аспект юридичної діяльності. Часто саме крізь
призму юридичної практики розглядаються ті чи інші фундаментальні
особливості юридичної діяльності.
У цьому зв’язку юридична практика є не лише праксеологічним, але й
ментальним фактором структурування системи права. Якщо врахувати роль
лінгвістичного

фактору,

пов’язаного

з

виокремленням

самостійної

термінології, з фактором ментальним, для якого принципову роль відіграють
використовувані засоби й прийоми правового мислення, то можна зробити
висновок, що підгалузь права набагато більшою мірою залежить не стільки від
законодавчих рішень, скільки від того, як вибудовують свою діяльність фахові
юристи.
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Отже, з цього можна зробити висновок, що структуризація системи права,
тобто виокремлення в ній певних згустків нормативного матеріалу – це не
лише об’єктивний, але й суб’єктивний процес. Система підстав для
виокремлення як галузей, так і підгалузей права має розглядатися з точки зору
сучасної методології, зокрема, ідей принципу додатковості та синергетики, в
світлі яких право постає як багатоаспектна, різноджерельна, нерівноважна,
відкрита та незавершена соціорегулятивна система, яка перебуває у процесі
постійного формування та еволюції відповідно до нелінійних процесів, що
супроводжують функціонування соціуму. З урахуванням синергетичного
підходу, завданням юридичної науки є не лише констатація існування
усталених у процесі правової історії людства галузей права та намагання
відшукати критерії їх розмежування, але й прогнозування виникнення нових
нормативних масивів, у тому числі, підгалузей права [78, с. 118].
Таким чином, підгалузь права завжди є не просто сукупністю споріднених
правових інститутів, але виступає результатом спеціалізації правового впливу,
причому ця спеціалізація є об’єктивно-суб’єктивною, тобто охоплює як
об’єктивні потреби суспільства, так і запити та наміри юридичної практики. У
цьому контексті важливо прослідкувати, які відмінні риси характеризують
підгалузь права у її співвідношенні з галузями права.
Галузева структуризація права базується на можливостях і підходах до
класифікації правовідносин. Саме стан, зміст і особливості останніх, на думку
Л. І. Заморської, безпосередньо пов’язані з існуючими формою правління,
формою державного устрою і політичним режимом держави. Під впливом
сутнісних ознак держави здійснюється впорядкування усієї сукупності
суспільних відносин, визначаються їх пріоритетні напрями, а вже на основі
усього

цього

поступово

забезпечується

заданий

алгоритм

правового

регулювання і формується відповідний правовий масив [79, с. 13].
Проте, як стверджує Г. П. Курдюк, еволюція ознак галузі правазумовлена
не лише об’єктивними процесами зміни самого змісту суспільних відносин.
Галузь права як частина цілого (системи) характеризується певною
соціальною спрямованістю, причому такою, яка має конкретніший і глибший
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зміст і вираження. З цих позицій, зазначає автор, галузь права відрізняється
своїм внутрішнім потенціалом, своїм творчим початком, своєю внутрішньою
енергетикою, які свідчать про стан існуючої юридичної дійсності [65, с. 14].
Акцент на динаміці в розвитку галузей права є важливим індикатором
орієнтації сучасної теорії системи права на інституційні проблеми.
Доволі характерною рисою тих загальнотеоретичних студій, в яких
підгалузям права відводиться увага, є те, що їх специфіка розкривається у
зв’язку з іншим знаковим феноменом – комплексною галуззю права. Вперше
думку про існування комплексних галузей права висловив іще у 1947 році
В. К. Райхер. Він висловив думку, що, на відміну від основних галузей права,
або ж галузей права у звичному розумінні, їх відрізняє порівняно невелика
кількість норм, їх менше значення в системі соціального регулювання, а відтак
– високий рівень спеціалізованості, опосередкований характер реалізації та
застосування, бо як правило норми комплексних галузей права застосовуються
у зв’язці з нормами основних галузей права [80]. Пізніше, під час так званої
«великої дискусії про систему права» у 50-70-ті роки, набула поширеності
думка, що комплексних галузей права як чогось самостійного та об’єктивно
існуючого немає, вони є лише логічною конструкцією, яка використовується
під час систематизації права, тобто вони не посідають жодного місця в системі
права, бо інакше їх існування підривало би принцип системності права,
відповідно до якого кожна норма може одночасно належати лише одній галузі
права [детальніше про це див.: 50, с. 32–56]. Не вдаючись, утім, в подробиці
дискусій щодо статусу цього поняття, що тривають ще з 30-х років минулого
століття, зазначимо лише, що зв’язок між підгалузями права та комплексними
галузями є більшою мірою асоціативним, ніж логічним. Наприклад, коли
М. В. Блажкевич та І. М. Блажкевич пишуть про феномен комплексних
галузей права, вони звертають увагу на те, що оскільки комплексна галузь
права повноцінною галуззю права не є, то іноді пропонуються інші терміни
для її позначення, наприклад, «напівгалузь», для того, аби уникнути ситуації,
коли повноцінні галузі права та комплексні галузі права ставляться в
паритетне становище. Таку позицію, наприклад, сповідував Д. А. Керімов [81,
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с. 112]. Утім автори статті вважають, що недоліки цієї схеми можуть бути
подолані, якщо вважати комплекснугалузь права галуззю права, що перебуває
у стадії формування (точніше, у стадії, що передує оформленню цієї
підсистеми

системи

права

в

новугалузь

права).

У

цьомувипадку

традиційнігалуззі права виступаютьякбаза для формування нових галузей
права. Уподальшому комплекснагалузь права може розвинутися в повноцінну
новугалузь права [82, с. 13].
В літературі висловлюється цікава думка, що комплексні галузі права
існують не завдяки, а всупереч зусиллям юристів-теоретиків, оскільки їхню
специфіку так до сьогодні і не виявлено. Принаймні, більшість науковців
сходяться на тому, що сама ідея комплексних галузей права підриває
усталений підхід щодо предмету та методу правового регулювання як
основоположних критеріїв галузевої фрагментації права [83, с. 29]. Утім,
висновок зазвичай робиться один: комплексна галузь права – це свого роду
«недогалузь», або ж «псевдогалузь», бо її існування так чи інакше пов’язане з
подальшими зусиллями щодо систематизації права, тобто її перехід в якісно
новий стан – питання волі законодавця [84].
Такі характеристики комплексної галузі права викликають асоціації з
підгалуззю права, яка також часто розглядається в такому ж контексті:
порівняно невелика кількість норм, вужчий, ніж у галузі права, предмет
правового регулювання, перспективність в набутті статусу галузі права, у
відомому сенсі вони теж є «недогалузями». Однак між комплексними
галузями права та підгалузями права є одна суттєва відмінність: їх існування
не ставиться під сумнів, понад те, вони не порушують стрункої ієрархічної
логіки системи права.
У цьому контексті слушною є думка О. А. Кірімової, яка говорить, що
саме поняття комплексної галузі права є внутрішньо контроверсійним.
Утворене по аналогії з поняттям комплексних правових інститутів, воно
виглядає абсурдним у контексті логіки системи права. Комплексні правові
інститути часто називають міжгалузевими правовими інститутами, щоби тим
самим підкреслити їх ключову характерну рису: розподіленість їх норм по
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різним галузям права. Однак така ж сама логіка не працює і в принципі не
може спрацювати з комплексними галузями права, адже галузь права не може
бути міжгалузевою – це оксюморон [69, с. 111]. Інша важлива ідея
О. А. Кірімової полягає в тому, що сама по собі проблематика комплексності в
правовому регулюванні є надуманою. Вона пише: «комплексне застосування
права, пов’язане з використанням “функціонально взаємодіючих” груп норм
різних галузей права не створює нової галузі права, адже при комплексному
регулюванні суспільних відносин не відбувається перетворення одного виду
норм на інший або якогось їх злиття, адже інакше вся ідея комплексності
втратила б будь-який сенс» [85, с. 8–9].
Підгалузі ж права не претендують на комплексність, навіть навпаки, одна
з їх безсумнівних характеристик полягає якраз в тому, що вони мають
максимально однорідний (як для масиву норм такого масштабу) предмет
правового регулювання1. Як слушно зазначає Г. П. Курдюк, коли ідеться про
ієрархічність будови системи права, комплексність завжди стає проблемою,
оскільки вона характеризує не вертикальний, а горизонтальний вимір права
[65, с. 139–140]. Дійсно, комплексна галузь права є свого роду правовою
аномалією [86], оскільки її поява свідчить про некоректність або й відверту
помилковість сформованої системи права, її неадекватність соціальним
умовам, в яких вона функціонує [87]. Підгалузі права в цьому сенсі не
виглядають аномальними, їх поява є природнім процесом, що супроводжує
ускладнення суспільних відносин у тій чи іншій сфері суспільного життя. У
свою чергу, це вказує на те, що підгалузь права, будучи асоціативно подібною
до комплексної галузі права, має зовсім інші характеристики, і єдине, що їх
об’єднує

–

це

сформований

в

загальнотеоретичній

літературі

образ

«недогалузі» чи «напівгалузі».
Як видається, одна з ключових проблем, пов’язаних зі сприйняттям
підгалузей права в загальнотеоретичній юриспруденції, полягає в тому, що
система

права

сприймається

з

винятково

вузьких

позицій.

Можна

стверджувати, що все ще актуальною є думка Л. Р. Сюкіяйнена, висловлена
1

Детальніше про це – у підрозділі 2.1.
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більше 30 років тому, що доцільніше розглядати систему права не як набір
галузей, а як єдиний механізм, який вирішує відповідні завдання і
спрямований на досягнення певних цілей, задоволення конкретних інтересів.
Такий підхід, зазначає автор, дає можливість поставити питання про систему
саме права, а не лише про систему його норм [49].
У цьому ключі слушною видається пропозиція Н. В. Разуваєва щодо
застосування

аксіологічного

(прагматичного)

підходу

як

критерію

розмежування галузей та підгалузей права, зважаючи на те, що «своєрідність
будь-якого нормативного масиву в числі іншого виявляється і в тому, що
кожній з них належить свій набір найважливіших юридичних цінностей в
якісно своєрідному співвідношенні» [88, с. 54]. З позицій сучасних уявлень
про правову нормативність, зміст якої не обмежується правовими приписами
та включає в себе також аспекти ціннісної раціональності, що отримує своє
втілення на ситуативному рівні, у процесі реалізації суб’єктами права тих чи
інших моделей поведінки, підгалузь права має розглядатися, передусім, як
така сукупність правових цінностей, процес соціальної інституціоналізації
яких ще не завершився. Підгалузь права може характеризуватися системою
нормативів та принципів, але у порівнянні з галузями права вона не має
самостійного ціннісного статусу.
Саме таке бачення пропонує телеологічний підхід до розмежування
галузей та підгалузей права, а саме – постановка мети правового регулювання
та вирішення питання про її досягнення. Думається, що важливим моментом
соціальної інституціоналізації підгалузі права є, передусім, її діяльнісний
аспект. Формування масивів правових норм, поєднаних між собою спільною
системою цінностей, принципів та правових режимів завжди відбувається як
відповідь на запит юридичної практики, яка, на відміну від законотворення
завжди занурена у процеси правового життя суспільства [89].
Підгалузь права – традиційна категорія не лише загальнотеоретичної
юриспруденції, але й галузевих юридичних дисциплін. Але при цьому увага,
яка приділяється цьому елементу системи права в цілому не відповідає її ролі в
структурі сучасного правового регулювання, яке характеризується усе
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більшою складністю, диференційованістю та спеціалізацією. Традиційний
підхід, відповідно до якого підгалузь права постає, як поєднання споріднених
інститутів в межах однієї галузі права, сьогодні має бути доповнений
уявленнями про суб’єктивні фактори формування системи права, відповідно
до якої одним із основних критеріїв формування підгалузей права є запит
юридичної практики. У цьому контексті категорійний статус підгалузі права
визначається не лише нормативними, але й ціннісними аспектами, урахування
яких є важливим методологічним правилом дослідження цього елементу
системи права. Підсумовуючи викладене, можна сказати, що підгалузь права –
це відносно автономна нормативна цілісність, що існує в рамках галузі права,
об’єднує кілька споріднених правових інститутів та з урахуванням потреб
юридичної практики може подолати інституційну недостатність і
виокремитися в окремий напрям правового регулювання.
Традиційною

проблемою

вітчизняної

традиції

юриспруденції

є

співвідношення системи права та системи законодавства, а відтак – їх
структурних елементів. Можна сказати, що ця проблема має здебільшого
лігвістинчий характер, пов’язаний, насамперед, зі специфікою слововжитку та
відмінностей між правом та законом (див., наприклад, класичну роботу
В. С. Нерсесянца [90]). Саме тому проблематика співвідношення підгалузей
права та підгалузей законодавства очевидним чином перебуває у контексті
більш загальної проблеми існування та змісту системи права та системи
законодавства як двох проявів системності права. При цьому класичні погляди
на співвідношення та взаємодію цих двох систем неодноразово ставали
предметом критики щодо непослідовності та нелогічності багатьох їх
положень.
Так, звертається увага на те, що система права та система законодавства
по суті відображають структуру права, що не зовсім адекватно відображає
реальний стан речей [10]. Інші науковці при цьому наполягають на
необхідності

відходу

від

розмежування

системи

права

та

системи

законодавства за критерієм об’єктивності/суб’єктивності, оскільки право не
може існувати «саме по собі», а тому не може й мати абсолютно об’єктивного
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характеру [91, с. 243–244]. Усе більшої популярності набуває позиція,
відповідно до якої систему права недоцільно розглядати як сукупність норм,
інститутів і галузей права, оскільки вона виступає радше, як єдиний механізм
узгоджених та взаємодіючих структурних елементів системи, яка вирішує
визначені задачі і націлена на досягнення цілей задоволення потреб людини,
суспільства і держави [92, с. 401–402].
Поняттю «система права» традиційно протиставляють поняття «система
законодавства», як більш вузьке за змістом. Однак, як справедливо зазначає
В. В. Сорокін, визначення системи законодавства в юридичній літературі так і
не було приведене у відповідність із загальновживаним значенням самого
терміну «законодавство», яке, на його думку, охоплює лише закони, що
породжує цілу низку загальнотеоретичних проблем [93, с. 229]. На цю
обставину також звертає увагу О. Ф. Скакун, аналізуючи широке, середнє та
вузьке розуміння законодавства. Широке розуміння законодавства охоплює не
лише закони, а й усі інші джерела й форми офіційно встановленого
об’єктивного права (включаючи локальні нормативно-правові акти). Середнє
розуміння законодавства передбачає включення до його складу законів і
підзаконних актів парламенту, президента і уряду. Вузьке розуміння
законодавства націлене лише на закони та ратифіковані міжнародні договори
[14, с. 318]. По суті, В. В. Сорокін намагається відстояти іще вужче розуміння
законодавства, виключивши з його змісту міжнародні договори та зводячи
його винятково до законів (у формальному сенсі). Навряд така радикалізація
позиції щодо розуміння законодавства є продуктивною.
Незважаючи на існуючі розбіжності в розумінні системи права та системи
законодавства, можна стверджувати, що за будь-якого підходу до розкриття їх
природи зберігається тенденція аналізу їх структури як такої, що включає
галузі, підгалузі та інститути. Але при цьому якщо підгалузям права
приділяється увага, хоча й дуже поверхова, то підгалузі законодавства часто
залишаються недослідженим елементом його системи.
Утім, на думку О. Ф. Скакун, яка виділяє декілька аспектів структуризації
законодавства,

можна

говорити

про

галузеві,

внутрішньогалузеві

та
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багатогалузеві утворення в законодавчій системі. Як видається, феномен
підгалузі законодавства належить до другого типу утворень, оскільки він, на
думку науковця, є системою нормативних приписів, які виражають норми
підгалузі права [14, с. 322]. Такий підхід прямо актуалізує питання про
первинність чи вторинність підгалузей права по відношенню до підгалузей
законодавства, адже якщо підгалузь законодавства лише відображає, виражає
назовні в текстуальній формі підгалузь права, то це наводить на думку щодо
неможливості існування підгалузі законодавства без підгалузі права. Між тим
на рівні функціонування правової системи це не завжди так.
Більшість авторів сходяться в тому, що система права та система
законодавства можуть не збігатися між собою, оскільки вони формуються за
рахунок різних факторів, під впливом різних соціальних чинників. Система
права є хаотичним, ситуативним утворенням, структура якого формується
незалежно від волі окремого індивіда, тоді як система законодавства завжди є
породженням конкретної людини чи групи людей (законодавців, президента,
членів уряду тощо). Це породжує суттєві розбіжності в обсязі, кількості та
побудові нормативних утворень в системі права та системі законодавства.
Галузі

законодавства

часто

існують

без

відповідних

галузей

права

(законодавство про нотаріат, законодавство про судоустрій тощо), а галузі
права можуть не набувати самостійного оформлення у вигляді кодексу чи
принаймні зведеної системи законів (наприклад, фінансове право, право
соціального забезпечення, освітнє право тощо). У другому випадку зазвичай
говорять про комплексні галузі права, оскільки їх норми виявляються
розосередженими по всій системі законодавства, що значно впливає на їх
ефективність.
Думається, такі ж самі аргументи можуть наводитися і по відношенню до
підгалузей права і підгалузей законодавства. Доволі часто існування
підгалузей

права

законодавства.

не

Яскравий

передбачає
приклад

виділення
тому

–

відповідних
виділення

підгалузей

підгалузей

в

кримінальному праві. Наприклад, А. Е. Жалінський звертає увагу на те, що в
німецькій правовій науці виділяються масиви правових норм кримінального
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права, що мають підгалузеву специфіку, зокрема, розглядається окремо
молодіжне (ювенальне) кримінальне право. Так само можна говорити про
існування економічного кримінального права, що має свої особливості
предмету, методу, методик розслідування та засобів кримінального впливу [94,
с. 335]. Утім неможливо говорити про існування відповідних підгалузей
законодавства, оскільки Кримінальний кодекс України структурований таким
чином, що в ньому можна виділити винятково інститути, але не підгалузі.
Але набагато поширенішим є й інший випадок, коли існування підгалузі
законодавства не відповідає підгалузі права. Тут слід підкреслити важливу
обставину, що розуміння галузі права не може бути зведене винятково до
сукупності пов’язаних родових інститутів права, як це часто робиться в
науковій літературі. З позицій сучасного підходу до розуміння системи права,
підгалузь права – це відносно автономна ціннісно-нормативна цілісність, що
існує в рамках галузі права, об’єднує декілька споріднених правових
інститутів та з урахуванням потреб юридичної практики прагне виокремитися
в окремий напрямок правового регулювання.
Виходячи з такого розуміння підгалузі права, стає очевидно, що вони є
найбільш динамічними елементи системи права, оскільки підгалузь права є
підгалуззю

лише

певний

період

часу.

Саме

тому,

при

виявленні

співвідношення підгалузей права та підгалузей законодавства, варто звернути
увагу, що їх розбіжність може мати декілька варіантів: а) підгалузь права
сформувалася, тоді як підгалузь законодавства ще ні; б) підгалузь права
оформилася в самостійну галузь права, а на рівні законодавства вона усе ще
має підгалузевий статус; в) підгалузь законодавства випереджає формування
відповідної підгалузі права. Вважаємо за доцільне детальніше розглянути
кожен із цих трьох варіантів.
У першому випадку має місце ситуація, яка переконливо доводить, що
система права є набагато більш динамічною та рухомою системою, ніж
система

законодавства,

оскільки

в

ній

оперативно

знаходять

своє

відображення ті чи інші зміни в правовому житті суспільства, трансформації
правових відносин чи шляхів вирішення певних правових ситуацій. У той же
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час, законодавче оформлення відповідних змін може зайняти доволі значний
період часу. Саме таким чином свого часу виникла така підгалузь
адміністративного права як міграційне право, законодавче оформлення якої
зайняло тривалий час. Так само довго формувалася підгалузь податкового
законодавства, що кінець кінцем завершилося прийняттям спеціалізованого
кодексу. Такі ж самі судження можуть застосовуватися до таких підгалузей
права, як природоресурсне право, аграрне право тощо.
У другому випадку знову мають місце темпоральні розбіжності, які
демонструються інертність системи законодавства у порівнянні з системою
права. Але цього разу темпоральний розрив має інші параметри. Оскільки
специфіка будь-якої підгалузі права полягає в її прагненні відокремитися в
автономну галузь права, то часто такі зміни залишаються непоміченими на
рівні законодавства. Наприклад, структура цивільного законодавства на
сьогодні побудована таким чином, що право інтелектуальної власності
продовжує розглядатися як його підгалузь. У той самий час ціла низка
факторів говорить про те, що право інтелектуальної власності давно вийшло за
межі цивільного права, оформившись в особливий автономний напрям
правового регулювання. Про це говорить принаймні та обставина, що
основним джерелом права інтелектуальної власності на сьогодні є не
Цивільний

кодекс

України,

а

ціла

низка

міжнародних

договорів

універсального та двостороннього характеру. Більше того, ті структурні
елементи права інтелектуальної власності, які традиційно сприймають як
інститути права, сьогодні поступово стають його підгалузями (наприклад,
патентне право) [95, с. 50–51].
Схожа ситуація спостерігається також із корпоративним правом, яке
поступово вийшло за межі господарсько-правового предмету і методу
правового регулювання, набувши властивостей самостійної галузі права. Не
можна виключати й набуття статусу самостійної галузі права банківського
права, яке сьогодні усе активніше досліджується спеціалістами у сфері
господарського, фінансового та адміністративного права.
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Третій варіант темпоральноїрозбіжності підгалузі права та підгалузі
законодавства демонструє, що часто зацікавленість законодавця у формуванні
нових підгалузей

права, оформлення специфічних правових режимів

випереджає реальне оформлення правових відносин та інститутів на рівні
правового

життя

суспільства.

Таким

чином

створюються

підгалузі

законодавства, які лише гіпотетично можуть набути статусу підгалузі права.
Прикладом

цього

можуть

слугувати

деякі

підгалузі

екологічного

законодавства, такі як водне, повітряне, законодавство про надра тощо. На
рівні доктринальних розробок їх зазвичай об’єднують у свого роду
«комплексну» підгалузь права, яка має назву природоресурсне право. Але
говорити про існування відповідних наведених підгалузей законодавства
водне, повітряне, надрове право не доводиться.
Ще один важливий аспект співвідношення підгалузей права та підгалузей
законодавства розкривається, коли ставить питання щодо форми їх
нормативного забезпечення. Ідеться про те, що підгалузь законодавства
завжди характеризується наявністю принаймні декількох взаємопов’язаних
законів, окремого підрозділу в кодексі або навіть самостійним кодексом.
Наприклад, конкурентне право як підгалузь господарського законодавства
включає до свого складу нормативні приписи не лише Господарського кодексу
України, але й профільних законів («Про захист економічної конкуренції»,
«Про Антимонопольний комітет України»), положень міжнародних договорів
України (наприклад, Угоди про асоціацію з Європейським Союзом) тощо. Про
митне право, як про самостійну галузь права, почали говорити тоді, коли
з’явився перший кодифікований акт, що дозволяє констатувати важливість
законодавчої інституціоналізації, як фактору становлення галузі права. При
цьому показовим є той факт, що підгалузь законодавства завжди існує у
письмовому вигляді, вона формується, розвивається і функціонує, насамперед,
як писане (статутне чи договірне право).
На відміну від підгалузі законодавства, підгалузь права може базуватись
не лише на позитивному законі чи міжнародних договорах; простір її буття є
набагато ширшим і включає в себе звичаї, загальні принципи права, суспільні
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уявлення про належне. Нормативна форма буття підгалузі права є лише один
із можливих аспектів її існування. Наприклад, підприємницьке право, як
підгалузь господарського права, функціонує не лише за рахунок норм та
принципів господарського права, але й за рахунок цілої низки звичаїв,
традицій, які визначають зміст та цільову спрямованість комерційного
господарювання в Україні [96, с. 150–151].
Саме той факт, що підгалузі права мають набагато ширшу нормативну
опору в різних джерелах права робить їх наближенішими до правової
реальності та, відповідно, ефективнішими з точки зору регулювання
суспільних відносин, ніж підгалузі законодавства. Підгалузь законодавства
може виступати лише тим зовнішнім вираженням підгалузі права, яка
надається їй суб’єктом законотворчої діяльності.
Співвідношення підгалузей права та підгалузей законодавства, хоча й
перебуває в одній теоретичній площині із іншими аспектами взаємодії системи
права та системи законодавства, але має цілу низку особливостей. Вони
виражаються, передусім, у тому, що підгалузі законодавства, виступаючи
однією з можливих форм буття підгалузі права, характеризуються статичністю
та інертністю, тоді як підгалузі права є зазвичай тими масивами правових
норм, принципів та цінностей, які націлені на перспективу автономізації в
межах правової системи. Це зумовлює обставини темпорального розриву між
підгалузями
нормативний

законодавства
статус

та

підгалузі

підгалузями
права

права,

виходить

за

коли

динамічний

межі

законодавчо

закріпленого підгалузевого методу та предмету правового регулювання.
Формування підгалузей права, таким чином, може відбуватися незалежно від
розвитку законодавства, паралельно з ним, або сприяючи його змінам [97].
Таким чином, формування сучасного дискурсу підгалузі права перебуває
у полоні кількох протиріч: з одного боку, підгалузі права нечасто
розглядаються у контексті статики та динаміки системи права, у кращому
випадку в літературі просто констатується їх існування в деяких галузях. З
іншого боку, підгалузі права часто розглядаються у спільному контексті з
комплексними галузями права, що не повною мірою відповідає їх місцю в
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системі сучасного права. Усе це вказує на назрілу потребу у формуванні якісно
нової методологічної програми дослідження підгалузей права.

1.3. Інституційно-функціональний підхід до розуміння підгалузі права
Формування сучасних уявлень про систему права, її складові, структурне
розмаїття є неможливим без вирішення питань взаємодії різних масивів
правових норм між собою. Зокрема, це стосується не тільки проблеми
галузевої диференціації права, якій традиційно приділяється особлива увага,
але і питань внутрішньогалузевої інституціоналізації права.
Характерно, що в юридичній літературі під час аналізу системи права
часто наводяться аргументи щодо того, що вона є інституційним проявом
правоутворення. Так, виділяють гносеологічний етап правоутворення, який
виражений

в

формуванні

правових

смислів

та

напрямів

правової

нормативності, визначення її меж та мети; онтологічний етап правоутворення,
на якому право формується у вигляді конкретних правовідносин через
взаємокореспондуючі права та обов’язки суб’єктів права, які зі сфери
можливого трансформуються в дійсність за допомогою правомірної поведінки;
інституціональний етап правоутворення, що передбачає системне буття
правової нормативності, набуття нею самостійного значення [98, с. 342].
Проблеми переходу можливості в дійсність у праві є мало дослідженими.
Звідси важливим засновком має стати те, що система права в принципі має
розглядати з точки зору проблем інституціоналізації права.
Тут набувають своєї актуальності аспекти формування та розвитку
підгалузей права, особливо теоретичні підстави їх відділення від галузей
права, інститутів права тощо. Розгляд підгалузі права як самостійного
елементу системи права зумовлює необхідність пошуку тих її ознак, які
повною мірою дозволяють відрізнити підгалузь права від галузі права, з
одного боку, та підгалузі та інституту права – з іншого. Не менш гостро стоїть
і питання вироблення чіткого і однозначного критерію, за яким можна
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визначити, коли, за яких умов і в якій формі підгалузь права стає самостійною
галуззю права. Між тим, сучасна загальнотеоретична юридична література при
розгляді підгалузей права не тільки не пропонує таких критеріїв, а й, по суті,
ототожнює підгалузь права з сукупністю правових інститутів.
Таким чином, виявлення якісних характеристик підгалузей права, які
дозволили б обґрунтувати їх відміну від галузей права, з одного боку, і від
інститутів права – з іншого є принциповим та методологічно важливим
завданням, яке стоїть перед нами.
Незважаючи на те, що, як підкреслювалося вище, підгалузі права дуже
нечасто стають об’єктом уваги на рівні глибоких досліджень, і їх аналіз
здійснюється, як правило, доволі поверхово, можна усе ж звернути увагу на
праці окремих авторів, які дають змогу сформувати сучасне бачення
підгалузей права. Однак в основному ті фрагментарні дослідження, в яких
розкриваються поняття і ознаки цього феномена, містять або найбільш
загальні і часто розмиті критерії розрізнення підгалузей права та інших
нормативних правових утворень (С. С. Алексєєв, М. Г. Матузов, О. В. Малько,
А. А. Шапровалов та ін.), або, навпаки, визначають характеристики конкретної
підгалузі права, що не завжди дозволяє зробити загальнотеоретичні
узагальнення (П. П. Богуцький, К. В. Каверін та ін.). У цьому зв’язку
доцільним

є

використання

методології,

орієнтованої

на

виявлення

інституційної забезпеченості нормативної системи права (А. В. Рибаков,
В. О. Четвернін, О. Е. Лейст, М. Й. Байтін та ін.).
Підгалузь права – традиційна категорія не тільки загальнотеоретичної
юриспруденції, а й галузевих юридичних дисциплін. Але при цьому увага, яка
приділяється цьому елементу системи права в цілому не відповідає його ролі в
структурі сучасного правового регулювання, яке характеризується все
більшою складністю, диференційованістю і спеціалізацією. Традиційний
підхід, згідно з яким підгалузь права виступає як поєднання споріднених
інститутів в рамках однієї галузі права, сьогодні має бути доповнений
уявленнями про суб’єктивні чинники формування системи права, згідно з
якими одним з основних критеріїв формування підгалузей права є запит
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юридичної практики. У цьому контексті категоріальний статус підгалузі права
визначається не тільки нормативними, а й ціннісними аспектами, урахування
яких є важливим методологічним правилом дослідження цього елемента
системи права.
На наше переконання, на відміну від поширеного в юридичній літературі
підходу, підгалузь права більшою мірою тяжіє до галузей права, ніж до
правових інститутів. Цьому є кілька причин. По-перше, підгалузі права часто
мають самостійний набір понять, принципів і правових режимів, часто
оперують специфічними правовими цінностями, в той час як властивості
правових інститутів, як правило, зводять до органічною цілісності, яка
виражається в наявності певної групи специфічних понять, що пронизують ті
правові норми, які входять до відповідного інституту. По-друге, підгалузі
права характеризуються досить широким (порівняно з інститутами права)
предметом правового регулювання. По-третє, підгалузь права завжди
відрізняється своїм особливим статусом в системі правового регулювання:
вона в перспективі може виділитися як самостійна галузь права, тоді як
інститут права (вже навіть виходячи з назви цього феномена) вже завершив
процес своєї інституціоналізації. Нарешті, по-четверте, уже сама назва цього
елементу системи права націлює нас на його сприйняття як чогось,
наближеного до галузі права; це, свого роду «квазі-галузь», «недо-галузь»
права, але не макроінститут тощо.
Така думка, утім, ставиться під сумнів. Наприклад, Т. Н. Радько вважає
що «внутрішньогалузеві складні інститути дуже близькі до такого утворення
як підгалузь права. Жодних принципових, сутнісних проміжкових ступенів
між ними немає, і на сьогодні відсутній чіткий критерій їхнього розмежування.
Саме тому в літературі можна зустріти найменування одного й того ж самого
правового явища і як інституту, і як галузі права» [99, с. 399].
Таким чином, головним питанням є саме розмежування підгалузі і галузі
права. У цьому контексті ключовим параметром, який, на нашу думку,
дозволяє говорити про відмінність підгалузі права від галузі права, є
інституційна недостатність.
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Сутність та основні параметри інституційної недостатності як категорії
сучасної юриспруденції розглядаються неоднаково, хоча сама ця категорія
часто вживається в дослідженнях, присвячених системним вимірам права
[100]. Встановлення сутності цього правового явища є не менш важливою
дослідницькою задачею, ніж встановлення поняття підгалузі права, від успіху
вирішення якої залежить правильність вибору наукового та дослідницького
інструментарію, застосовуваного згодом для досягнення цілей і вирішення
поставлених у дослідженні завдань.
Правові норми, як відомо, утворюють правові інститути, що нагадують
собою складні і багаторівневі конструкції, у формуванні яких фактор часу грає
не останню роль. Саме ця обставина стає в умовах сучасної динаміки
суспільних

відносин

причиною

«відставання»

або,

точніше

сказати,

формально-функціонального розриву між об’єктивно існуючими суспільними
відносинами і наявним арсеналом інститутів права [101, с. 22–23]. Подібні
обставини в окремих підгалузях права досліджуються за допомогою категорії
«інституційна недостатність».
При розгляді поняття інституційної недостатності, слід зазначити, що
воно тісно пов’язане з процесом інституціоналізації права. У самому
широкому сенсі інституціоналізація розуміється, як процес формалізації
соціальних відносин, перехід від неформальних відносин і неорганізованої
діяльності до створення організаційних структур з ієрархією влади,
регламентацією відповідної діяльності, тих чи інших відносин, часто
передбачає їх юридичну легітимацію. Інституціоналізація, таким чином,
передбачає синергетичний рух від самоорганізованих і самокерованих явищ до
організованих і керованих [102, с. 125].
У той же час, інституціоналізація часто трактується як засіб деякої
типізації, узагальнення, причому типізації не тільки дій, але і простору їх
здійснення, коли інститут розуміється як якесь поле, в якому актори типу Х
здійснюють дії типу Y [103, с. 178]. На практиці це означає, що існування
інституту необхідно припускає створення чітких моделей поведінки для
певних категорій осіб. Саме в цьому зрізі інституціоналізація утворює
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специфічну нормативність, яка існує як можливість дії. Інституціоналізація,
усвідомлена як становлення, є історичним процесом зародження нових
соціальних інститутів, а також процесом функціонування вже створених
інститутів в рамках соціальної системи в зв’язку з процесом адаптації
індивідів і колективів до їх нормативних вимог, в ході якої формуються
соціально-психологічні механізми забезпечення стабільності і стійкості
громадської організації [104, с.150]. Таким чином, в найбільш спрощеному
вигляді інституціоналізація – це і є процес формування інститутів.
З позицій теорії інституціоналізації розглядає процес формування права
В. О. Четвернин. На його думку, інституціональним підходом до права є
дослідження права як реальних, а не тільки змодельованих норм соціальної
дійсності. Інституційний підхід і відповідне йому розуміння соціальної норми
типові для всіх соціальних наук, які не обмежуються дослідженням офіційних
текстів про соціальну реальність [57, с. 7–8].
Інституційна недостатність – це об’єктивно існуюче явище, яке,
заломлюючись через призму правових норм, утворює комплекс відомих
«правових негативів», що породжують суперечливі тенденції в розвитку
суспільних відносин. Використання термінологічної конструкції «інституційна
недостатність» як категорії-індикатора може бути корисним у процесі
вдосконалення правових засад і механізмів правового регулювання. З іншого
боку, категорія інституційної недостатності може використовуватися для
уникнення використання оціночних понять при розгляді елементів системи
права.
Інституційна недостатність характеризує підгалузі права, оскільки вони, з
одного боку, є самостійними нормативними утвореннями, що мають власний
предмет, метод правового регулювання, часто – специфічний правовий режим
[100, с. 15], а з іншого – підгалузь права тільки тоді стає самостійною галуззю,
коли її інституціоналізація вийшла на рівень практичного визнання, тобто
коли юридична практика визнала доцільність існування певної підгалузі права
як самостійної галузі (наприклад, таким інституційним шляхом виділилося
фінансове право, право інтелектуальної власності, корпоративне право тощо).
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Інституційна недостатність також характеризує підгалузі права в тому сенсі,
що вони є термінологічно і методологічно залежними від тієї області, в яких
вони утворилися, тобто підгалузям права «не вистачає» інституційного
потенціалу для того, щоб стати окремим масивом правових норм, який
юридична практика і теорія назвала галуззю права.
Так, якщо галузь права виступає як складова, організаційно відокремлена
і невід’ємна частина (відгалуження) загального правового масиву, чинного в
державі, типовий елемент системи права, виражає його сутність на
відповідному етапі розвитку, має загальноправові, субстанціональні та
індивідуальні ознаки і призначена для методично відокремленого регулювання
певної сфери (блоку) суспільних відносин [65, с. 8–9], то сутність підгалузі
права виражається в тому, що вона не має організаційної (інституціональної)
відособленості.
Такий підхід вдало комбінується з тим, які критерії утворення нових
галузей права виділяються в сучасній загальнотеоретичній юриспруденції.
Так, Г. О. Головіна пише про сім таких критеріїв (або стадій). Модель
утворення самостійної галузі права являєсобою сукупність окремих етапів, які
проходить галузь права в своєму становленні, і включає в себе наступні
основні етапи:
1) формування нової сфери суспільних відносин або інтенсифікація
розвитку вже наявної сфери (формування самостійного предмета правового
регулювання);
2) прийняття нових нормативних правових актів, необхідність чого
закономірно викликається формуванням зазначеного самостійного предмета
правового регулювання (формування самостійної галузі законодавства);
3) особливості регульованих суспільних відносин породжують потребу у
використанні особливих, найбільш ефективних саме для них методів
правового регулювання;
4) розвиток і зміцнення системних зв’язків між групою норм права і як
наслідок – виділення метанорм (правові дефініції, принципи права), загальної
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частини,

внутрішньої

ієрархічної

структури

галузі

(інститутів

права,

підінститутів права);
5) в результаті накопичення зазначених вище змін відбувається
діалектичний стрибок, перехід кількісних змін у якісні – дивергенція
(розбіжність, розмежування) системних зв’язків «дочірньої» галузі права з
«материнською»; іншими словами, відбувається формування самостійної
галузі права. Далі йдуть два етапи, які Г. О. Головіна умовно позначає як
«пост-системні»:
6) формування самостійної галузі науки і навчальної дисципліни;
7) концептуалізація ідеї про самостійний характер даної галузі права в
правовій науці [105, с. 13–14].
З точки зору об’єктивних процесів системогенези в праві і запропонованої
моделі формування самостійної галузі права в якості додаткового критерію
галузеутворення поряд з традиційними предметом і методом правового
регулювання Г. О. Головіна пропонує також використовувати критерій
дивергенції системних зв’язків. Саме від інтенсивності системних зв'язків між
нормами права залежить угрупування елементів системи права на різні
підсистеми, в тому числі самостійні галузі права [105, с. 14].
Таке бачення динаміки розгортання нових галузей права демонструє
поверхневість поглядів Т. Н. Радько на проблему підгалузей права. Дійсно,
будучи проміжковим етапом між галузями та інститутами права, підгалузі, між
тим, є набагато ближчими за своїм статусом до галузей, оскільки в них
виражається

запит

суспільної

практики

на

автономізацію

правового

регулювання відповідної сфери суспільних відносин, або ж на систематизацію
існуючих правових положень. Саме в цьому сенсі і розглядається проблема
інституційної недостатності.
Введення категорії інституційної недостатності для характеристики
підгалузі права, як видається, є перспективним напрямком теоретичних
досліджень, особливо з урахуванням відсутності у вітчизняній юриспруденції
комплексних глибоких досліджень підгалузей права.
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Утім, слід надати декілька уточнюючих рис концепту інституційної
недостатності по відношенню до підгалузей права, принаймні, в тому сенсі, як
про нього пише К. В. Каверін. На його думку, інституційна недостатність є
характеристикою

не

підгалузі

права,

оскільки

вона

вже

є

інституціоналізованим правовим утворенням, а окремих норм, що входять до
цієї підгалузі. Він вважає, що питання про інституційну недостатність має
вирішуватися case-by-case аналізом норм, які формують відповідну галузь
права. Відтак, інституційна недостатність, в його уявленні, полягає в тому, як,
де і за яких умов ті чи інші норми застосовуються. Оскільки предметом
дисертації К. В. Каверіна виступило військове право Російської Федерації, то
закономірним став його висновок про те, що військове право є інституційно
достатнім, оскільки воно має специфічний механізм свого забезпечення, а
тому його не слід розглядати як підгалузь адміністративного права [100, с. 23–
27]. Таким чином, запропонувавши доволі цікаву теоретичну концепцію, автор
не зовсім коректно її застосував.
Як видається, К. В. Каверін змішує воєдино два різних поняття:
інституційна недостатність та інституційна забезпеченість. У першому
випадку ідеться про те, що та чи інша сукупність правових норм і режимів не
мають достатнього потенціалу стати самостійною галуззю права через те, що
до кінця не сформований запит соціальної практики для такого перетворення.
У другому ж випадку ідеться про самостійність та фрагментованість механізму
застосування

цих

норм.

Другий

критерій

якраз

не

є

аспектом

інституціоналізації підгалузей права в галузі права, принаймні, на рівні
національного права.Дещо інакшою є ситуація в міжнародному праві, де
одним із критеріїв утворення нового правового режиму чи галузі права є
фрагментація роботи міжнародних судів, а тому там обидва ці критерії –
інституційної достатності та інституційної забезпеченості є важливими [106–
108]. Саме тому позицію К. В. Каверіна має бути уточнено і доповнено.
Актуальною

проблемою

в

контексті

дослідження

інституційної

недостатності підгалузей права є питання про їх розвиток, тобто формування.
Адже, як було зазначено вище, при розгляді підгалузей права завжди
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доцільним є використання так званого прагматичного критерію: виділення
нових організованих масивів правових норм пов’язано не тільки з
об’єктивними

умовами

розвитку

права

(економічними,

соціальними,

політичними тощо), але і з суб’єктивними підставами, серед яких,
насамперед – потреби юридичної практики. Таким чином, формування нових
підгалузей права має подвійну об’єкт-суб’єктну природу.
О. Е. Лейст, досліджуючи питання системності права, стверджував, що
системність права безпосереднім чином пов’язана зі спеціалізацією правових
норм. Ця спеціалізація виражається не тільки у встановленні загальних для
певного масиву норм санкцій, а й специфічних правових режимів: умови
застосування правових норм (визначення суб’єктів права, їх правових статусів,
правила дії норм у часі, просторі і за колом осіб), принципи права і таке інше
[109, с. 79]. Схожої думки дотримується також М. Й. Байтін, який додає, що
структурування системи права нерозривно пов’язано з тим, яким чином
фрагментується нормативний матеріал [110, с. 55].
Формування галузей права також тісно пов’язане із встановленням
специфічних правових режимів в рамках однієї галузі права. При цьому,
інституціоналізація підгалузей права характеризується властивим винятково їм
режимом, що визначає правове регулювання тієї чи іншої сукупності
суспільних відносин. Етимологічно поняття режим має кілька значень. Одне з
них, стосовно до управління соціальними системами, має на увазі систему
заходів, правил, що застосовуються для досягнення певної мети. Окремі
підгалузі права мають власний правовий режим, в якому проявляються
особливості правового регулювання і цим визначається місце підгалузі в
області права. Концептуально правовий режим повністю охоплює предмет,
метод і мету правового регулювання [111, с. 5].
Інституційний

підхід

до

розгляду

правової

системи

демонструє

розбіжності у ступеня інституціоналізації різних масивів правових норм. Їх
зіставлення в контексті зіставлення галузей, підгалузей та інститутів права
дозволяє говорити про те, що ключовою відмітною характеристикою
підгалузей права є їх інституційна недостатність, що відображається на їх
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особливий статус у системі права. Саме тому формування підгалузей права
передбачає поєднання декількох складних факторів: з одного боку –
фрагментація права, зумовлена спеціалізацією правових норм відповідно до
потреб юридичної практики; з іншого – формування нових правових режимів,
тобто специфічних правових форм, в яких існують предмет, метод і мета
правового регулювання підгалузі права [112].
Для

доповнення

інституційного

аспекту

підгалузей

права

функціональним аспектом, який є не менш важливим, варто звернутися до
теорії аутопойезису соціальних систем, запропонованої Н. Луманом, яка не так
часто використовується в юриспруденції [113–115].
Теорія аутопойезису соціальних систем пропонує розглядати п’ять
ключових постулатів цього процесу. Спробуємо проаналізувати їх та
здійснити аутопойезисний аналіз підгалузей права.
1. Аутопойезисна система створює базові елементи, які, за своєю
природою, створюють систему. На перший погляд – це парадоксальне
судження (як система може відтворювати ті елементи, з яких вона вже
складається?). Однак розкриття цього принципу полягає в аналізі соціальної
системи як такої. Наприклад, при аналізі системи права як деякої системи,
можна виходити з її нормативного, реляційного та комунікативного розуміння,
тобто виводити в центр процесу формування нових нормативних утворень в
системі права правову норму, правові відношення чи правові комунікації.
Важко сперечатися з тим, що, скажімо, правова норма, є мірилом
нормативності системи права: зв’язок між системністю та нормативністю був
розкритий у підрозділі 1.1. Однак важко сказати, що таке нормативність
системи права сама по собі, і як вона виражається на різних рівнях її
існування. Отже значення нормативності підгалузей права можливе лише за
існування критерію її осягнення – у даному випадку, норми. Таким чином
нормативний, реляційний та комунікативний аспекти підгалузей права
потребують постійного самовідтворення відповідно норм, відносин та
комунікацій.
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2. Аутопойезисні системи є самоорганізованими у двох сенсах: вони
організують власні кордони та власні внутрішні структури. Зовнішні кордони
системи, як було окреслено вище, виражають через співвідношення системи та
середовища. Наприклад, зовнішні кордони підгалузей права проходять,
насамперед, у трьох основних вимірах. По-перше, це межа інститутів права,
яка виражена у більш високому та незавершеному рівні інституціоналізації.
По-друге, це межа галузей права та комплексних галузей права, яка
розглядалася вище. По-третє, це межа інституційного забезпечення, виражена
в зумовленості існування підгалузей права обставинами соціального буття.
Існування підгалузей права поза межами дії права є неможливою, у зв’язку з
чим межею підгалузей права є межа система права. Тут варто підкреслити, що
саме внутрішня структурованість системи права визначає, що входить доїї
системи, а що є середовищем, фоном її існування.
3. У межах власних кордонів аутопойезисна система організує власні
структури. Ця ознака підгалузі права як аутопойезисної системи є найбільш
наочною, оскільки виходить із визнання того, що у праві обов’язково існують
певні структуруючі елементи. Внутрішня структурованість підгалузей права
має суттєву специфіку, яка дозволяє відрізнити їх від інститутів права.
Зокрема, ця специфіка виражена в існуванні специфічних нормативних
конструкцій, використовуваних в підгалузях права, і які при цьому нечасто
властиві інститутам права; в формуванні особливих правових режимів, що
об’єднують декілька інститутів права тощо. При цьому характерною є також
ціннісна специфіка підгалузей права, яка була коротко охарактеризована вище:
на відміну від ціннісної характеристики галузі права, яка, по суті, витісняється
судженнями про нормативну достатність, ціннісна характеристика підгалузей
права характеризується невизначеністю і незавершеністю, у зв’язку із чим
вони часто виступають каналами філіації цінностей в праві [116], адже вони
формують менш стійкі, а отже подекуди відкритіші патерни зв’язку права із
іншими системами соціальної регуляції. Така специфіка внутрішньої
структурованості підгалузей права зумовлює й особливості вираження в них
принципів права, про що йтиметься в наступному розділі.
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4. Аутопойезисні системи мають спрямований характер. Найбільш
яскраво спрямованість аутопойезисних систем можна продемонструвати на
прикладі системи права, особливо в кельзенівській її інтерпретації: право
складається з законів, які відсилають до інших законів, що вказують на те,
яким чином вони мають прийматися, виконуватися, тлумачитися тощо. Однак
у випадку з окремими елементами системи права, зокрема, із підгалузями
права, усе не так однозначно та вимагає детального пояснення. По-перше,
структурні особливості підгалузей права виражаються в самоорганізованості
правових практик. Це означає, що підгалузі права задля свого існування та
успішного функціонування регламентуютьті практики, які існують в її
внутрішній структурі та змодельовані у предметі та методі правового
регулювання, а особливо – в правовому режимі. По-друге, підгалузі права
значно меншою мірою, аніж інститути права, спрямовані самі до себе, тобто
вони виступають набагато більш відкритою системою. Причина очевидна:
коло суб’єктів дискурсу підгалузей права є на порядок більш широким, ніж
дискурсу інститутів права. Звертання до дій та інтеракцій суб’єктів підгалузей
права визначає вже не структуру, але функції тих чи інших інститутів права.
Отже, суб’єкти, права та обов’язки яких задані нормативною структурою
підгалузі права, взаємодіють в єдиному дискурсі.
5. Аутопойезисна

система –

замкнена

система.

До

цієї

ознаки

аутопойезисних систем треба ставитися з обережністю, оскільки замкненість –
відносний параметр, Крім того, в концепції Н. Лумана, замкненість виступає
здебільшого характеристикою внутрішньої організації, а не зовнішніх актів
системи [117, с. 58–60]. Замкненість тут означає, що підгалузі права є такими
системами, які, подібно до моделі політичної системи Д. Алмонда, має вхідні
атрибути, процеси та вихідний результат. При цьому сам механізм
формування та інституціоналізації підгалузі права може бути імпліцитним,
тобто не мати явного буття, але його дія помітна завжди.
Перспективи використання теорії аутопойезису при дослідженні системи
права зростають, якщо враховувати особливості інституціоналізації правової
нормативності. На відміну від інституціоналізації та формалізації багатьох
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інших соціальних феноменів, поява нового напряму правової нормативності
веде до виникнення когнітивних схем, які забезпечують рефлексію щодо
нього. Варто зауважити, що поняття напряму правової нормативності не
тотожне поняттю напряму правового регулювання. Регулювання завжди є
активною діяльністю

правотворчого

суб’єкта

або

суб’єктів,

тоді

як

нормативність існує в комунікативному просторі, а тому не прив’язана до волі
та цілей індивідуально визначеного суб’єкта, незалежно від того, наділений
він публічно-владними повноваженнями чи ні.
З цієї точки зору напрям правової нормативності може сформуватися
раніше за напрям правового регулювання, оскільки останній є наслідком
інституціоналізації певної складової системи права (галузі, підгалузі,
інституту). Так, внаслідок появи нової галузі права як правило поступово
оформлюється

відповідний

напрям

юридичних

наукових

досліджень,

іноді навіть навчальної дисципліни. Відбувається доктринальне оформлення
нової галузі чи підгалузі права у вигляді відносно окремої сфери
юриспруденції. Фактично, це означає, що формування напрямів правової
нормативності, таких як галузі, підгалузі чи інститути права, навіть
правові

цілісності,

онтологічно

передбачає

наукові

рефлексії

щодо

правового регулювання, тобто інституціоналізація правової нормативності
перебуває у нерозривному зв’язку з науковими рефлексіями щодо неї.Утім,
це не означає, що онтологія підгалузей права та їх інституціоналізація
мають ідеалістичний характер. Навряд можна погодитися з думкою
Л. М. Добробог, що правова ідея є первинним чинником та базовою
передумовою

галузеутворення,

аксіологічною
комплексну
соціально

у

характеристикою
галузь

значущих

права

створення

має

правових

відповідності

бути
інтересів

до

правової

якого

головною

ідеї

про

нову

спрямованість

на

реалізацію

суспільства

за

відсутності

ефективної моделі їх комплексного забезпечення в чинному законодавстві
конкретної

держави

[19,

с.

9–10].

Фактично,

дослідниця

підміняє

поняття інституціоналізації напряму правової нормативності поняттям
суспільних потреб. Суспільні потреби є лише одним із можливих (хоча
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й

безумовно

нагальних)

чинників

оформлення

галузей,

підгалузей

та інститутів права, однак ними не вичерпується увесь спектр передумов та
аспектів процесу становлення правової нормативності.
Варто зауважити, що автор потребового підходу П. М. Рабінович
слушно

зазначає,

основою

правового

що

людські

регулювання,

потреби

виступають

але

виникненням

між

онтологічною
потреби

та

виникненням відповідної правової форми, яка дозволяє її задовольнити,
може проходити чимало часу [118]. Це пояснюється тим, що правова матерія є
доволі інертною, хоча сьогодні й відзначається значним динамізмом.
Тут слушною є також позиція американського філософа права Дж. Фінніса,
для якого правова нормативність відіграє суто інструментальну роль,
пов’язану зі створенням умов для задоволення основних потреб людини (до
яких він відносить життя, знання, гру, естетичний досвід, соціальність
(дружба, соціальна активність в цілому), практичну раціональність та релігію)
[119].
Таким чином, формування підгалузей права як специфічних інституційнофункціональних утворень є важливим фактором процесу становлення системи
права в цілому, каналом, за допомогою якого система права взаємодіє
з «зовнішнім» світом правових комунікацій. За таких умов ідея та
теорія інституційної недостатності, яка використовується для пояснення
специфіки підгалузей права, має бути доповнена такими судженням, які
більш глибоко розкривають не лише статику, але й динаміку системи права
в момент переходу підгалузі права в нову якість, а саме, ідеться
про аутопойезис. Якщо параметр інституційної недостатності показує
статичні елементи підгалузі права, то характеристики аутопойезисності
більшою мірою націлені на визнання динамізму підгалузей права у розвиткові
системності права та його соціальної інституціоналізації.
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Висновки до першого розділу
1.

Методологія

дослідження

системи

права

в

сучасній

загальнотеоретичній юриспруденції орієнтована на застарілі діалектичні
та юридико-позитивістські моделі, а тому має бути оновлена. З урахуванням
перспективності інституційного підходу, який стає особливо значимим
у

зв’язку

з

поширенням

ідей

про

соціологічний

позитивізм

(або

реалістичний позитивізм) як актуальну концепцію сучасного праворозуміння,
система права може розглядатися з акцентом на динаміці суспільної
практики, типізації дій та норм, що її супроводжують. Це, з одного боку,
надає можливість показати самостійний статус системи права як прояву
системності права, вийти за рамки штучно створеного протиставлення
системи права та системи законодавства, а з іншого боку – охарактеризувати
систему

права

як

комунікативну

інтерсуб’єктивну

конструкцію,

що

особливо актуально у зв’язку з дослідженням підгалузей українського права.
2. Формування сучасного дискурсу підгалузі права перебуває у полоні
кількох протиріч: з одного боку, підгалузі права нечасто розглядаються
у контексті статики та динаміки системи права, у кращому випадку
в літературі просто констатується їх існування в деяких галузях. З іншого
боку,

підгалузі

права

часто

розглядаються

у

спільному

контексті

з комплексними галузями права, що не повною мірою відповідає їх місцю
в системі сучасного права. Це дозволяє констатувати відсутність у
підгалузей

права

розглядаються

не

визначеної
як

термінологічної

самостійні

феномени, а

позиції,

оскільки

у зв’язку з

вони

іншими

явищами правової дійсності, при цьому у термінологічно підпорядкованому
контексті.
3. Виявлення якісних характеристик підгалузей права, які дозволили
б обґрунтувати їх відміну від галузей права, з одного боку, і від інститутів
права – з іншого є принциповим та методологічно важливим завданням.
Його вирішення пов’язане з розглядом підгалузей права з точки зору
динаміки системи права, що зумовлює застосування інституційного підходу.
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Це дозволяє показати відмінності, що існують між галузями, підгалузями
та інститутами права. Підгалузь права, на відміну від галузі та інституту
характеризується інституційною недостатністю.
Інституційна недостатність – це об’єктивно існуюче явище, яке,
заломлюючись через призму правових норм, утворює комплекс відомих
«правових негативів», що породжують суперечливі тенденції в розвитку
суспільних відносин. Використання термінологічної конструкції «інституційна
недостатність» як категорії-індикатора може бути корисним у процесі
вдосконалення правових засад і механізмів правового регулювання. З іншого
боку, категорія інституційної недостатності може використовуватися для
уникнення використання оціночних понять при розгляді елементів системи
права.
4. Категорійно-термінологічний статус підгалузі права визначається не
лише нормативними, але й ціннісними аспектами, урахування яких є
важливим методологічним правилом дослідження цього елементу системи
права. Підгалузь права – це відносно автономна ціннісно-нормативна
цілісність, що існує в рамках галузі права, об’єднує декілька споріднених
правових інститутів та з урахуванням потреб юридичної практики прагне
виокремитися в окремий напрямок правового регулювання.
5.

Формування

підгалузей

права

як

специфічних

інституційно-

функціональних утворень є важливим фактором процесу становлення системи
права в цілому, каналом, за допомогою якого система права взаємодіє
з «зовнішнім» світом правових комунікацій. За таких умов ідея та
теорія

інституційної

недостатності,

використовувана

для

пояснення

специфіки підгалузей права, має бути доповнена такими судженням, які
глибше розкривають не лише статику, але й динаміку системи права в момент
переходу підгалузі права в нову якість, а саме, ідеться про аутопойезис.
Якщо параметр інституційної недостатності показує статичні елементи
підгалузі права, то характеристики аутопойезисності більшою мірою націлені
на визнання динамізму підгалузей права у розвиткові системності права та
його соціальної інституціоналізації. Інституційна недостатність, спрямована на
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пояснення динамічних параметрів системи права, дозволяє чітко оцінити
перспективи автономізації тих чи інших напрямів правового регулювання. З
цих позицій, інститути права та субінститути права мають найвищий рівень
інституційної недостатності, тоді як галузі права взагалі не характеризуються
інституційною недостатністю. Важливим є вироблення критеріїв, за якими
може проводитися належна оцінка інституційної достатності чи недостатності
різних складових системи права.
6. Відображаючи динаміку системи права, підгалузі права виконують
роль факторів формування нових правових режимів та напрямів правового
регулювання, у зв’язку із чим їх становлення є свідченням появи нових
типологізованих практик та їх інституційної потреби в їх регламентації.
7.
Його

Поняття

права

інтерпретація

має

принципово

спирається

на

герменевтичний

самоідентифікацію

характер.

суспільства,

є

частиною його культурної рефлексії, навіть практики слововживання;
при цьому сенсі, який в нього вкладається, конструюється різними верствами
суспільства,

від

інтелектуалів,

суддів

і

правотворців

до

простих громадян, і вони можуть залежати у тому числі й від моди
та культурного контексту в певний період часу. Саме через це концепт
системи права дозволяє відсторонитися від питання про зміст правил,
які наповнюють галузі і підгалузі права, й сконцентруватися на їх формальних
властивостях.
дозволяє

Інституційно-функціональне

вийти

за

межі

замкненого

бачення
кола

підгалузей

роздрібнення

права

предмету

правового регулювання, на чому, як правило, акцентуються дослідники,
та зосередити увагу на тому, чому саме і яким чином виникають
підгалузі

права

–

проміжкові

етапи

інституціоналізації

правової

нормативності.
8. Коли йдеться про аксіологічні чинники інституціоналізації будь-яких
форм та рівнів правової нормативності, їх недоцільно відривати від
онтологічного ґрунту права, переоцінюючи значення потреб і недооцінюючи
значення правової форми, адже, в кінцевому рахунку, будь-яка галузь права,
підгалузь права чи правовий інститут мають розглядатися передусім з точки
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зору форми, а не змісту, адже вони виступають інституціоналізованими
елементами правової реальності, що існують безвідносно до свого змісту.
Тому аксіологія правової форми, як зазначає Ю. Ю. Ветютнев, залежить від
критеріїв раціональності, які апелюють до проблем самого існування права, а
не його змісту.
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РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПІДГАЛУЗЕЙ ПРАВА

2.1. Предмет правового регулювання підгалузей права
Традиційне бачення методології дослідження будь-якого правового явища
на рівні загальнотеоретичної юриспруденції пов’язується з есенціалізмом,
тобто виявленням сутності цього явища, формування його дефініції, а вже
потім – розгляд структурних та функціональних його особливостей.
Думається, що з’ясування особливостей підгалузі права має починатися не
стільки з дефініції цього поняття, оскільки формування дефініцій є, у відомому
сенсі, не початком, а метою, результатом загальнотеоретичного дослідження,
скільки з виявлення специфіки нормативної структури підгалузей права, що
може дозволити уточнити «демаркаційну лінію» між підгалузями та іншими
елементами системи права.
Для проведення такої демаркаційної лінії необхідно застосовувати
відповідну методологію, яка би була релевантною проблемам системи
права.Справді, навіть побіжний аналіз теоретико-методологічних аспектів
дослідження системи права, здійснений у першому розділі, показує, що
сучасна загальнотеоретична юриспруденція перебуває у пошуку нової
концепції, яка б була рівною мірою застосовною і до статичного виміру
системи права, і до її динамічних характеристик, пов’язаних, серед іншого, зі
становленням підгалузей права як інституційно недостатніх складових
правової нормативності.
Немає жодних сумнівів у тому, що сучасний стан системи права в
більшості національних правових системах пов’язаний з кількома важливими
обставинами, серед яких варто особливо виділити:
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фрагментація права, унаслідок чого раніше цілісні та монолітні масиви
правових норм сьогодні стають усе більшою мірою роз’єднаними та
дезінтегрованими;
спеціалізація правового впливу, яка є продовженням фрагментації,
унаслідок чого держава та юридична практика усе частіше орієнтуються на
вузькі, специфічні напрями правового регулювання, як правило, доволі
вузького кола суспільних відносин[88];
зарегульованість суспільних відносин, що виражається у надмірній
нормативізації багатьох сфер життя людей, що створює ситуацію, коли
кількість та якість правових норм є, у цілому, неадекватними потребам
суспільства; такий стан правової реальності отримав в юридичній літературі
назву інфляції права [120].
Адаптація до цих тенденційу правотворчості та часткове їх обмеження за
рахунок засобів законодавчої техніки може здійснюватися за рахунок
використання інтегрального бачення права, коли кожен елемент правової
системи постає, як самостійна підсистема, що має власний специфічний зміст
та будову [121]. З урахуванням того, що різні елементи правової системи порізному «вписані» у загальний соціальний контекст та мають різну природу,
слід використовувати різні інтерпретації такої методології. По відношенню до
системи

права,

яка

традиційно

пов’язується

з

проблемою

правової

нормативності, має використовуватися концепт нормативної структури, ідея
якого полягає в інтеграції усіх сутнісних аспектів елементів системи права.
Утім варто мати на увазі, що система права є так само неоднорідною, як і
правова система, що пов’язано не стільки з різним статусом її елементів,
скільки з тим, що вона постає як одномоментний зріз процесу інституціалізації
права, через що система права частіше асоціюється зі статичними
характеристиками правової реальності. Інститути, підгалузі й галузі права
існують одночасно, однак при цьому вони презентують різні етапи розвитку
правової ідеї. Ідея права характеризується первинністю в структурі правової
реальності, оскільки в її межах право мислиться та отримує своє вираження як
самостійна сфера належного. Змістовно ідея права може бути різною та

69
апелювати до понять божественного, справедливого, природного тощо. Ідея
права, хоча й є формою його буття, має лише потенційну дійсність, яка, утім,
надає нормативної сили позитивному праву [122, с. 112].
Зміст ідеї нормативної структури тісно пов’язаний з ідею права як
такою, оскільки вона отримує своє вираження у такій формі буття права як
позитивне право. Воно являє собою актуалізацію та конкретизацію правових
ідей і принципів, кроком на шляху до конкретного права. З тлумаченням
позитивного права як формою пов’язане вчення про догму права. Виведена з
правових норм, догма права постає як вся сукупність позитивного права в
суспільстві, а також як внутрішня структурованість права, представлена
специфічною юридичною логікою, яка отримує своє вираження, серед іншого,
в юридичній освіті і науці [123]. Догматичне сприйняття права пов’язане з
інституційною характеристикою правової реальності, що певним чином
відображає соціальний аспект цієї форми буття права. Зв’язок позитивного
права із ідеєю права знаходить своє вираження в логічній конструкції
правового закону – одного з основних понять континентальної філософії права
[90].
Поняття нормативної структури має базуватися на розумінні відмінностей
між нормою права та правовою нормативністю. Останнє поняття, як
справедливо підкреслює Л. І. Заморська, є набагато ширшим, оскільки
охоплює не лише норми, але й інші елементи правової дійсності, що мають
відношення до сфери належного [124, с. 46]. Між тим коло цих елементів
правової нормативності, які при цьому не є нормами у прямому значенні,
окреслити доволі складно. Наприклад, у літературі наполягається на тому, що
елементами правової нормативності, окрім правових норм, є правові принципи
[125], правові режими [126], юридичні конструкції [127] тощо. Як виявляється,
усі ці складові нормативної структури мають використовуватися рівною мірою
при

обґрунтуванні

специфіки

підгалузей

права.

Однак

при

цьому

фундаментальною складовою будь якої нормативної структури має бути
матеріальні та юридичні аспекти правового регулювання, тобто його предмет
та метод.
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Поняття предмету правового регулювання є доволі усталеним в
юридичній науці. Між тим, варто детальніше розглянути його зміст та
складові із тим, аби зрозуміти, наскільки сильно він впливає на виокремлення
підгалузей права. Відповідно до найбільш поширеного бачення, предметом
правового регулювання виступає певна однорідна група суспільних відносин
[2, с. 310]. Альтернативний підхід виражено в тому, що предметом правового
регулювання виступають акти поведінки суб’єктів права, адже не всі такі акти
набувають форми суспільних відносин, тобто регулюватися може й поведінка,
не спрямована на жодного іншого суб’єкта [74, с. 272]. У той же час слушною
є думка А. В. Полякова, що в такому протиставленні немає жодного сенсу,
оскільки очевидно, що право регулює поведінку людей, однак саме поведінка
лежить в основі будь-якої соціальної взаємодії. Тому питання полягає лише в
тому, які акценти розставлені [22, с. 612].
Утім за будь-якого підходу справедливим є судження, що акти поведінки
чи соціальні відносини є предметом правового регулювання лише тоді, коли
вони є соціально значущими, оскільки це є ключовим фактором розуміння меж
правового регулювання. Соціальна значущість, як уявляється, знаходить своє
вираження передусім у тому, наскільки однорідними є такі акти поведінки та
суспільні відносини з точки зору їх оцінки та ролі в структурі соціальної
реальності. Критерій однорідності є лінійним, і чим одноріднішою ця група є,
тим

більш

інституційно

єдиним є

предмет правового

регулювання.

Загальновизнано, що максимальної єдності та однорідності предмет правового
регулювання

набуває

в

інститутах

права.Критерій

однорідності

має

безпосередній зв’язок із критерієм інституційності, адже інститути є тим
стійкішими, чим більш однорідними є норми й цінності, які становлять їх
зміст і визначають структуру.
Не менш важливим поряд із соціальною значущістю є також критерій
доцільності, який підкреслює М. І. Козюбра. Він пише: «предметом правового
регулювання є такі суспільні відносини, упорядкування яких можливе і
водночас доречне саме за допомогою юридичних засобів і способів, адже
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право є універсальним соціальним регулятором, проте не єдиним і не
всеохоплюючим» [128, с. 97].
Ідея предмету правового регулювання в своїй суті виражена у тому, що
право і соціальна реальність, яка є його референтом, певним чином пов’язані
між собою. Однак на сьогодні не існує усталеного підходу, який би дозволив
розкрити усі аспекти такого зв’язку. Слушною тут є думка Ж.-Л. Бержеля,
який, аналізуючи позицію соціального детермінізму в розумінні зв’язку права і
соціальної реальності, ставить розумне питання: «чи означає це [повна
зумовленість права соціальною реальністю – О. Г.], що в правовій сфері діє
принцип повного детермінізму, відповідно до якого право – це не більш ніж
продукт соціального порядку, породжений певними творчими силами
незалежно від будь-якої автономної волі і незалежно від всякого свідомого
вибору законодавця?» [129, с. 276]. Тут ми бачимо класичну дилему правової
методології, яка може бути виражена питанням: «Право задається чи
конструюється?». З точки зору формування підгалузевого предмету правового
регулювання це питання є не просто філософсько-правовою проблемою, але
реальним фактором теоретичного осмислення підгалузей права.
Як видається, утім, недоцільно й непродуктивно жорстко протиставляти
«фактичний» і «конструктивний» варіанти відповіді на це питання, особливо у
контексті суджень про предмет правового регулювання. Звісно, відоме
розмежування Г. Кельзеном внутрішніх і зовнішніх суджень про право (або
нормативних і дескриптивних суджень) послугувало становленню ідеї щодо
винятково

нормативної

природи

права.

Хоча,

як

слушно

зазначає

Ю. М. Оборотов, хибною є позиція, коли все те, що належить до світу сущого,
опиняється викинутим за межі правової реальності [25]. Відтак, коли йдеться
про предмет правового регулювання, то має йтися про його формування за
рахунок двох різноспрямованих процесів:а) фіксації фактичного стану
суспільних відносин із наданням нормативної сили певним усталеним
правилам поведінки, та б) нормативного конструювання предмету правового
регулювання.

72
Як вбачається, така позиція є найбільш зваженою, оскільки вона дозволяє
розкрити динамічну сторону системи права та її складових. Як слушно
зазначають Н. М. Крестовська та Л. Г. Матвєєва, предмет правового
регулювання доцільно розглядати з точки зору комплексного підходу,
відповідно до якого в нього входять чотири складові:
1) статус суб’єктів права, тобто суб’єктивні права, юридичні обов’язки,
законні інтереси учасників тих відносин, які входять до відповідного предмету
правового регулювання;
2) зв’язки між суб’єктами, які під впливом правових норм набувають
форми правових відносин;
3) поведінка суб’єктів права поза правовими відносинами;
4) режим існування та функціонування соціально значущих об’єктів [15,
с. 269].
Традиційно предмет правового регулювання розглядають у зв’язку з
проблемою виділення галузей права. У контексті підгалузей констатується
лише, що підгалузь має предмет правового регулювання, що знаходиться у
межах предмету правового регулювання відповідної галузі [14, с. 312–313]. Як
підкреслюється в літературі, предмет правового регулювання включає в себе
суб’єктів, їх поведінку, об’єкти, соціальні факти, які є підставами виникнення
або припинення правових відносин [130, с. 312], і часто саме його
використовують як критерій розмежування різних масивів правових норм.
Важливим критерієм поділу предмету правового регулювання є також
вертикальний вимір правових відносин, що часто ігнорується в юридичній
літературі. Ідеться про те, що предмет правового регулювання може мати
локальний та регіональний, а не лише загальнодержавний рівень [131, с.
50].Оригінальний підхід до розуміння предмету правового регулювання
пропонує М. В. Сільченко: «предмет правового регулювання, розглянутий
крізь призму регулювання суспільних відносин нормами права, нічим іншим,
як закріплену (відображену, виражену, сформульовану тощо) в нормах права
існуючу стабільну і постійну структуру людської діяльності, її окремих видів з
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метою її консервації й охорони (захисту) від порушень, а також подальшого
розвитку» [132, с. 62].
На думку Д. М. Лук’янця, предмет правового регулювання доцільно
розглядати з точки зору загальної логіки побудови системи права, коли на
початку визначаються системоутворюючі підвалини правового регулювання,
виражені,

серед

іншого,

в

оформленні

конституційного

права,

далі

визначаються методи правового регулювання, і в результаті набувають
відносної автономності окремі предметні сфери правового регулювання [133,
с. 3].При цьому дослідник відходить від традиційної моністичної схеми
інтерпретації предмету правового регулювання як пов’язаного передовсім із
правовідносинами. Він пише: «класифікація предметних галузей може
здійснюватись за різними критеріями. Такими критеріями, зокрема можуть
бути характеристики суб’єктів правовідносин (банківське право, сімейне
право), об’єкт правовідносин (житлове право, земельне право, фінансове
право), зміст правовідносин (господарське право, підприємницьке право)
тощо» [133, с. 4].У цілому, з таким підходом можна погодитися, з урахуванням
тієї обставини, що матеріальною підставою для виникнення галузей права (як і
інших нормативних утворень) можуть слугувати зовсім різні аспекти
правового життя суспільства.
Актуальну критику сучасним підходам до розуміння предмету правового
регулювання пропонує М. Ф. Казанцев. Він пише, що доцільно розмежовувати
фактичні та юридичні відносини, оскільки в контексті формування предмету
правового

регулювання

вони

відображають

різні

аспекти

процесу

інституціоналізації взаємодії людей між собою [134, с. 430–431]. Однак
слушною є й думка В. М. Протасова, що коли йдеться про предмет правового
регулювання, варто мати на увазі, що правові відносини самі по собі є лише
варіантом об’єктивації поведінки людей. Саме формування певної основної
моделі поведінки в межах тієї чи іншої групи відносин породжує «згустки»
нормативності, яка може набувати статусу правової [135, с. 30].Однак основне
питання полягає в тому, яким є основний критерій виділення таких згустків.
Як з’ясувати достатню значимість предмету правового регулювання підгалузі
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права для того, щоби можна було констатувати її самостійний характер в
системі права?
Як виявляється, відповіді на ці питання варто шукати у площині
інституціоналізації правового регулювання. Як зазначалося вище, коли
йдеться про предмет правового регулювання, важливу роль відіграє те,
наскільки він є однорідним [136]. Ступінь цієї однорідності визначає рівень
інституціоналізації суспільних відносин та поведінкових актів, які входять до
цього предмета правового регулювання.
Вартими уваги є думки В. В. Іванова щодо можливостей застосування
діяльнісного підходу в розумінні предмету правового регулювання, особливо у
зв’язку з проблемою взаємодії суб’єктів права як основного фактору його
інституціоналізації. Він пише про такі специфічні риси соціальної взаємодії,
які

є

принципово

важливими

для

формування

предмету

правового

регулювання:
1) єдність діяльності забезпечується єдністю її вихідного мотиву і
кінцевої мети і створюється наявністю великих завдань;
2) незважаючи на те, що кожна окрема дія є індивідуальним набором
операцій, в цілому її характер визначається кінцевою метою діяльності, в
рамках якої вона здійснюється. Іншими словами, мета дії і кінцева мета
діяльності співвідносяться один з одним як частина і ціле. Саме до кінцевої
мети діяльності через визначення окремих цілей і постановку завдань
визначаються засоби, способи і предмет докладання зусиль в кожній
конкретній дії, а в кожній окремій меті (задачі) розкривається одна з її сторін.
У свою чергу, вся сукупність окремих цілей (завдань) визначає кінцеву мету
діяльності;
3) цілеспрямованими можуть бути лише індивідуальні дії і діяльність
суб’єктів, оскільки будь-яка операція – це лише певний спосіб здійснення дій
[137, с. 224].
Таке бачення діяльності в контексті формування предмету правового
регулювання показує, що для того, щоби ті чи інші дії або взаємодії суб’єктів
права

могли

розглядатися

як

складові

одного

предмету

правового
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регулювання, вони мають мати спільну мету, тобто бути скерованими до
досягнення спільної цінності-цілі за допомогою певного фіксованого набору
засобів. Це, у свою чергу, означає, що коли йдеться про формування предмету
правового регулювання, типізація правових відносин та актів поведінки
суб’єктів права досягається передусім за рахунок постановки спільних цілей та
їх досягнення за допомогою певної системи засобів.
Така аргументація наводить на думку, що межі такої типізації можуть
бути доволі невизначеними. Виникає цілком логічне питання: якщо предмет
правового регулювання галузі права може бути диференційований настільки
глибоко, що виникає можливість формування підгалузі права, то чому деякі
галузі мають у своєму складі підгалузі, а деякі – ні? Зазвичай відповідь на це
питання полягає у констатації факту, що деякі галузі права мають дуже
широкий предмет правового регулювання (наприклад, цивільне), а деякі –
вузький (наприклад, кримінальне). Вузький предмет правового регулювання,
відповідно, є більш цілісним, а тому процеси його диференціації, якщо не
виключені, то принаймні сильно ускладнені.
Однак, при цьому сьогодні з’являються публікації, в яких переконливо
доводиться, що підгалузі можуть утворюватися навіть у кримінальному праві
(наприклад, економічне кримінальне право), яке традиційно наводять у
приклад, коли говорять про «галузь без підгалузей» [138]. Тобто жодна галузь
права не може гарантувати, що в ній не виокремиться частина предмету
правового регулювання, що отримає самостійний нормативний статус.
Виокремлення особливих нормативних «згустків» у межах відповідної галузі
права є, з одного боку, негативним процесом, оскільки веде до втрати цією
галуззю регулятивної цілісності та єдності. З іншого боку, такі процеси
можуть відігравати позитивну роль у розвитку системи права та системи
законодавства, оскільки за рахунок них забезпечується динаміка права.
Такий підхід наводить на думку, що внутрішня фрагментація предмету
правового регулювання всередині галузей права зумовлена, передовсім, не
стільки об’єктивними, скільки суб’єктивними причинами. За всього бажання
неможливо вивести універсальний критерій, за допомогою якого можна було б
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з упевненістю стверджувати, що та чи інша галузь права матиме в своїй
структурі підгалузі права. Саме в цьому контексті застосування поняття
внутрішньогалузевої фрагментації є виправданим.
Варто, між тим, зазначити, що підгалузь права і з точки зору матеріальної
підстави (предмету правового регулювання), і з точки зору формальної
підстави (методу правового регулювання) існує об’єктивно. Це, у свою чергу,
демонструє недостатність суб’єктивного фактору для визначення меж
фрагментації галузевого предмету правового регулювання. З цієї точки зору
набуває значення «потребова» специфіка предмету підгалузевого правового
регулювання.
Термін «фрагментація» був запозичений юридичною наукою в соціології
та соціальної філософії, якими він активно використовується протягом
останніх кількох десятків років [139, р. 3–48]. Під фрагментацією в соціології
розуміють

поділ

суспільства

на

групи

за

окремими

ознаками, яке

характеризується зростанням перешкод і суперечок між цими групами і
призводить до занепаду соціальних зв’язків членів суспільства між собою і
суспільства з державою та соціальної виключеності.
Дослідження фрагментації права на загальнотеоретичному рівні поки що
не проводилися, що є певною мірою упущенням загальнотеоретичної
юридичної науки в Україні. Окремі її теоретичні аспекти розглядалися в
дослідженні

О. С. Мельничук,

де

ставилася

проблема

просторової

диференціації права як форми його фрагментації [9]. Саме ж поняття
фрагментації стали застосовувати відносно права в міжнародно-правовій
доктрині [108, 140]. Між тим, можна стверджувати, що фрагментацію є сенс
розглядати як процес, що пронизує все сучасне право. Так, виділяють
інституційну і галузеву фрагментацію [140, с. 108–109]. Якщо інституційна
фрагментація більш характерна для сучасного міжнародного права (що
пов’язано

з

відсутністю

єдиного

центру

нормотворчості

і

системи

апеляційного оскарження рішень міжнародних судових органів), то галузева
фрагментація більшою мірою характеризує саме сучасне національне право,
стає знаковою тенденцією трансформації правових систем сучасних держав.
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Фрагментацію національного права якраз можна розглядати як процес
ускладнення нормативного масиву з утворенням нових груп норм, що
регулюють специфічний, відносно вузький спектр правових відносин, що
призводить, з одного боку, до спеціалізації таких норм, а з іншого – сприяє
розширенню конфліктності і колізійності правових режимів, характерних для
різних підгалузей і галузей права. Між тим, саме в процесі фрагментації, тобто
виділені в загальному нормативному масиві нових правових «згустків»,
підтримуваних

юридичною

практикою

(зокрема,

правозастосовною),

формуються підгалузі права як специфічні утворення в системі права, і таким
чином долається їх інституційна недостатність.
Отже,

формування

підгалузей

права

є

свідченням

фрагментації

нормативного правового регулювання. Ця точка зору може бути додатково
аргументована тим фактом, що підгалузі виникають лише в складних галузях,
що характеризуються неоднорідністю предмета правового регулювання або
високим ступенем його складності. Наприклад, відповідно до ст. 1 Цивільного
кодексу України, він регулює особисті немайнові та майнові відносини
(цивільні

відносини),

засновані

на

юридичній

рівності,

вільному

волевиявленні, майновій самостійності їх учасників [141, ст. 1]. Ця сфера
відносин є надзвичайно широкою, оскільки, за великим рахунком, охоплює
більшість відносин, в які щомиті вступають громадяни України та інші
суб’єкти права. Саме тому фрагментація такого масиву є закономірним і
цілком доречним процесом, оскільки допомагає сконцентрувати правовий
вплив на найбільш значущих проблемах (таких, як сімейне право, право
інтелектуальної власності тощо).
З точки зору процесу формування підгалузей права цікавим є не сам
феномен фрагментації, а те, яким чином така фрагментація відбувається і як
саме вона сприяє виокремленню в структурі галузей права відносно
самостійних сфер, що об’єднують цілі групи інститутів. Як виявляється, це
дозволить прояснити причини появи підгалузей права в одних галузях і їх
відсутність – в інших.
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Як було показано в першому розділі, сам феномен підгалузей права тісно
пов’язаний з юридичною практикою, оскільки часто саме вона формує запит
на формування та поширення тих згустків правового регулювання, які
поступово інституціоналізуються у вигляді самостійних його напрямів.
Вважається, найбільшої ваги у цьому зв’язку набуває правозастосовна
практика, адже в літературі справедливо підкреслюється, що саме за рахунок
застосування правових норм відбувається фрагментація права, адже вона
виникає тоді, коли суди, застосовуючи норми, утворюють специфічні
практики їх інтерпретації [107].
При цьому показово, що навіть на рівні дисертаційних досліджень майже
не досліджується проблематика впливу правозастосовної практики на систему
права, зокрема, на формування специфічних підгалузей права. Наприклад,
С. С. Зміївська в одному з найновіших досліджень, присвячених питанням
судової практики, пише: «судова практика розглядається як різновид
юридичної практики. До ознак судової практики можна віднести ті, що
властиві юридичній практиці в цілому, а також ознаки, що відображають
специфіку судової практики. До першої групи ознак належать зокрема такі: а)
судова практика відображає єдність діяльності судів та результату (досвіду)
цієї діяльності; б) судова практика опосередкована нормами права; в) судова
практика є конкретно-історичним явищем; г) стан судової практики є одним з
індикаторів правової культури суспільства; д) судова практика (як складова
юридичної практики) є важливим елементом правової системи країни; е)
судова практика, як і будь-яка юридична практика, пов’язана з досягненням
певного позитивного результату. Другу групу ознак становлять зокрема такі:
а) судова практика має особливий суб’єктний склад; б) судова практика
формується у процесі або за результатами судочинства, яке за змістом є
правосудною діяльністю; в) результат судової практики як її елемент зовні
оформлюються у вигляді актів судової влади (рішень, роз’яснень, постанов
пленумів вищих судів тощо); г) значну роль у формуванні судової практики
здійснює суддівський розсуд; д) судова практика, поряд із правотворчістю, є
одним з основних шляхів, через які відбувається вплив принципів права на
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регулювання суспільних відносин; е) особливості судової практики певної
країни визначаються специфікою побудови відповідної судової системи; ж)
судова практика виконує низку специфічних функцій» [142, с. 173].
Звертає на себе увагу, що серед доволі розгорнутого переліку функцій
судової влади нічого не йдеться про те, що судова практика у тому числі
впливає на впорядкування правового матеріалу. Між тим, це впорядкування
відбувається не лише за рахунок правоінтерпретаційної діяльності, пов’язаної,
наприклад, з узагальненням практики, здійснюваним Верховним Судом
України, але й за рахунок правозастосовної практики.Слід окремо звернути
увагу на ту обставину, що в рамках вітчизняної юриспруденції місце правових
позицій саме Верховного Суду України в системі правових актів фактично не
досліджувалося. Це пов’язано, як уявляється, з тим, що повноваження щодо
видання таких позицій надані Верховному Суду України відносно нещодавно
(у 2012 р.). Між тим, їх природа є вкрай близькою до так званих
правоположень [143] або ж інтерпретаційних прецедентів [144].
Більшість теоретичних проблем, що виникають під час розгляду правових
позицій Верховного Суду України так чи інакше розглядають у контексті
питань судової правотворчості [145; 146]. Однак вважаємо хибною позицію
тих науковців, які намагаються представити специфіку правових положень
Верховного Суду через їх зіставлення з правовими позиціями Конституційного
Суду, адже між ними є суттєві відмінності вже на рівні мети їх формування:
Конституційний Суд не здійснює правозастосування і не вирішує спори про
право, а тому змістовно його правові позиції мають іншу природу, хоча їх
вплив на систему права також є вагомим і вартим уваги.
Між тим, усе більшої ваги в правовій системі України набувають правові
позиції Верховного Суду України, в яких поєднуються елементи нормативного
та індивідуального правового регулювання. За рахунок цього, серед іншого,
досягається узгодженість судової практики у найбільш складних та
суперечливих категоріях справ. Це сприяє інституціоналізації певної моделі
інтерпретації та застосування правових норм.
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Однак при цьому лишається відкритим питання щодо того, яким чином ця
модель впливає на структурування нормативного матеріалу в системі права.Як
зазначає російський дослідник І. В. Шульга, зіставлення загальнотеоретичних
підходів дозволяє виділити такі сутнісні елементи «правової позиції»: це
результат інтелектуальної діяльності, що відображує оцінку правовідносин і
уявлення про їх належне регулювання; постає у вигляді системи зовнішньо
виражених суджень, об’єднаних спільним правовим принципом (ідеєю). З цієї
точки зору судові правові позиції запропоновано розглядати як різновид
правозастосовних правових позицій [147, с. 180]. На думку І. В. Шалінської,
правові позиції Верховного Суду України доречно відносити до джерел
«м’якого» права, адже у системі джерел права України судова практика
Європейського суду з прав людини та Верховного Суду України є фактично
обов’язковою для застосування, хоча така обов’язковість чітко не встановлена
у самих актах тлумачення, які видають ці органи. Це є причиною можливості
віднесення їх саме до актів «м’якого» права. Певні акти тлумачення норм
права, зокрема акти казуального та неофіційного тлумачення, за своїми
ознаками підпадають під ознаки, які притаманні для актів «м’якого права».
Зокрема, в Україні це стосується актів тлумачення вищих органів судової
влади, які формально не несуть обов’язкового характеру, хоча попри це
здійснюють значний вплив на правовідносини на практиці. Така тенденція є
характерною лише для країн романо-германської правової системи, так як у
країнах англо-саксонської правової системи акти судових органів влади
завжди є обов’язковими під час розгляду судами усіх наступних аналогічних
справ [148, с. 27].
Із ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу України [149, ст. 360(7)],
ст. 111-28 Господарського процесуального кодексу України [150, ст. 111(28)],
ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України [151, ст. 244(2)] та
ст. 458 Кримінального процесуального кодексу України[152, ст. 458]
випливає, що обов’язковість рішень Верховного Суду України полягає у тому,
що суди нижчих інстанцій повинні керуватися тим варіантом тлумачення і
застосування норми права, який був обраний Верховним Судом України при
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розгляді справи про неоднакове застосування цієї норми у різних справах
вищими судовими органами.
Однак, чи можемо ми говорити про фрагментацію галузевого предмету
правового регулювання, внаслідок чого сформувався специфічний правовий
режим або ж утворилася підгалузь права, саме за рахунок діяльності
Верховного Суду України або взагалі системи судів загальної юрисдикції?
Фрагментація

галузей

права

за

рахунок

спеціалізації

та

інституціоналізації правозастосування є процесом, який доволі складно
встановити та зафіксувати, адже він, як правило, протікає протягом певного
значного проміжку часу (від кількох десятиліть до століть), і при цьому
поєднаний з іншими факторами впливу на систему права, наприклад, появою
підзаконних нормативно-правових актів, проведенням кодифікацій та інших
заходів систематизації нормативного матеріалу. Між тим, шляхи виявлення
такого впливу є можливими хоча б у тому аспекті, в якому Верховний Суд
України групує свої правові позиції (правові висновки).
Так, звертає на себе увагу підхід, використовуваний у висновках
Верховного Суду України у цивільних справах. Висновки згруповані таки
чином: 1) спори щодо правовідносин представництва; 2) спори про право
власності та інші речові права; 3) спори, що виникають із земельних
правовідносин; 4) спори щодо забезпечення виконання зобов’язань; 5) спори
щодо визнання правочинів недійсними; 6) спори, що виникають із договорів
про надання послуг; 7) спори, що виникають із договорів страхування;
8) спори, що виникають із договорів позики, кредитних договорів; 9) спори,
що виникають із договорів банківського вкладу та банківського рахунка;
10) спори щодо виконання зобов’язань; 11) спори, що виникають із трудових
правовідносин; 12) спори, що виникають із житлових правовідносин;
13) спори про відшкодування шкоди; 14) спори про спадкове право; 15) спори
у справах про захист прав споживачів[153].
Можна помітити кілька тенденцій.
По-перше, Верховний Суд сприяє правозастосовній інституціоналізації
тих підгалузей цивільного права, які є загальновизнаними, наприклад, речове
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право (позиція 2), зобов’язальне право (позиції 4-10), спадкове право (позиція
14), що є цілком виправданим з огляду на усталену практику розвитку
цивільного законодавства. Ці підгалузі цивільного праварозвиваються як
складові його предмету правового регулювання, і на сьогодні навряд чи
доцільно говорити про високий ступінь їх автономності (тобто рівень їх
інституційної недостатності є настільки високим, що не дозволяє розглядати ці
нормативні утворення як потенційні галузі права).
По-друге, напрями правозастосовної практики Верховного Суду України
свідчать

про

його

активну

участьв

процесі

формування

правової

нормативності в цілому. Якщо взяти до уваги незначний період існування
інституту правових позицій Верховного Суду, можна зробити висновок про те,
що його діяльність уже послугувала правозастосовному визнанню окремих
напрямів правового регулювання.
По-третє, можна помітити тенденцію виокремлення в рамках правових
позицій Верховного Суду тих напрямів правового регулювання, які
характеризуються яскравою предметною специфікою, особливо це стосується
позицій (6) та (15), які стосуються сфери послуг.
І дійсно, сьогодні можна констатувати поступове оформлення в межах
цивільного права специфічної галузі сервісного права, або конс’юмерного (або
сервісного) права, яке пов’язане з регулюванням відносин, що виникають під
час надання послуг, а також у зв’язку із захистом прав споживачів. Одразу
варто підкреслити термінологічну невизначеність, що має місце довкола цієї
підгалузі права, адже поняття сервісного права часто використовується для
позначення іншої підгалузі права, але тієї, що входить не до структури
цивільного права, а до структури адміністративного права і пов’язане з
наданням, власне, адміністративних послуг органами державної влади та
місцевого самоврядування [154]. Конс’юмерне право більшою мірою
спрямоване на відносини, що виникають в межах приватно-правової сфери, і
при цьому показово, що виникнення цієї підгалузі відбулося не за рахунок
нормотворчої діяльності законодавця, а саме за рахунок формування
відповідного

напряму

правозастосовної

практики.

Це

свідчить

про
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недооціненість потенціалу судової правотворчості в Україні, яку ми можемо
спостерігати на рівні навіть найсучасніших досліджень, присвячених
джерелам українського права.
Значення правових позицій Верховного Суду для виокремлення та
подальшої інституціоналізації підгалузевих предметів правового регулювання
є помітним і в рамках господарської юрисдикції. Так, Верховний Суд
протягом останніх п’яти років сформував низку правових позицій, пов’язаних
із такими підгалузями господарського права як господарське договірне право,
банкрутне право, конкурентне право, корпоративне право тощо [155].
Варто, утім ще раз додатково підкреслити, що незначний термін
функціонування правового інституту правових висновків Верховного Суду
додатково не зумовив виокремлення інших підгалузей в українському праві.
Наприклад, про це складно говорити у контексті розгляду ним справ у порядку
кримінального та адміністративного судочинства. Однак приклади із
цивільним та господарським судочинством, як виявляється, є доволі
показовими та такими, що демонструють вірність гіпотези, відповідно до якої
формування

нових

підгалузей

права

є

більшою

мірою

наслідком

інституціоналізації правової практики, аніж вольових зусиль законодавця.
Отже, формування відносно автономних напрямів правозастосування, які
є індикаторами правової активності суб’єктів права та особливо суб’єктів
правової діяльності, відбувається у тому числі за рахунок правоінтерпретації,
здійснюваної вищими судовими інстанціями. Поява правових позицій у тих
категоріях справ, які виходять за межі окремих правових інститутів, але при
цьому не визнані як підгалузі права, свідчать про те, що їх нормативний
потенціал не вичерпується простим законодавчим закріпленням. Юридична
практика може вплинути на те, що інституційна недостатність таких утворень
буде подолано.
Відтак, фрагментація галузевого предмету правового регулювання є
важливим фактором формування підгалузей права. Така фрагментація
відбувається не шляхом законодавчого виокремлення нових напрямів
правового

регулювання,

а

саме

за

рахунок

виникнення

нових
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інституціоналізованих практик, зокрема правозастосовних. Це підкріплює
нашу тезу про те, що соціологічний позитивізм як методологія дослідження
системи права є набагато більшою мірою релевантною проблемам динаміки
системи права, ніж традиційний юридичний позитивізм.

2.2. Особливості методу правового регулювання підгалузей права
Формування

підгалузей

права

зазвичай

зводять

до

проблеми

диференціації предмету правового регулювання. На мою думку, це помилкове
та неповне судження. Не менш важливим є юридичний аспект функціонування
підгалузей права, у межах якого відбувається формування специфічної
регулятивної «зони», до якої потрапляють лише деякі групи правових
відносин. Стало загальновизнаною аксіомою, що саме метод правового
регулювання є фундаментальною підставою для нормативної фрагментації
права, оскільки предмет правового регулювання завжди є чимось зовнішнім по
відношенню до системи права, тоді як метод правового регулювання є саме
тим, що формує юридичну логіку, слугує інструментом витіснення усього
зайвого та нерелевантного за межі юридичного дискурсу.
Саме тому при постановці питання про нормативну структуру підгалузі
права ми маємо звертатися і до специфіки методу правового регулювання.
Суттєва відмінність між предметом та методом правового регулювання
полягає у тому, що метод правового регулювання, на відміну від предмета,
неділимий. Предмет правового регулювання може бути поділений практично
нескінченно, до тих пір, допоки в цьому лишатиметься практична потреба.
Відомо, що середньовічні варварські правди, орієнтовані на казуальну схему
побудови

правових

приписів,

могли

«дробити»

предмет

правового

регулювання до найдрібніших приписів (наприклад, в Салічній правді існував
такий логічний ланцюг: злочини – крадіжки – крадіжки тварин – крадіжка
свині – крадіжка порося – крадіжка порося вночі) [156, с. 112].
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Метод, натомість, є особливою формою правового мислення, сукупністю
логічних і нормативних засобів, які використовуються для впорядкування
відносин і актів поведінки. Це означає, що застосування методу правового
регулювання у тій чи іншій галузі права не може характеризуватися
фрагментованістю, тобто не може бути такого, щоб в одній частині норм
метод застосовний, а в іншій – ні. Метод правового регулювання, який
використовується в певному сегменті правової нормативності (як правило,
галузі права) поширюється одночасно на весь цей сегмент, і по горизонталі, і
по вертикалі.
У цьому контексті слушною слід визнати думку В. Д. Сорокіна щодо
статусу методу правового регулювання як критерію поділу права на галузі. Він
критикує підхід, відповідно до якого і предмет, і метод правового регулювання
розглядаються як рівнозначні критерії диференціації правового впливу. Адже,
якщо виходити з цих позицій, то «диференціація галузей права за предметом і
методом має супроводжуватися чіткою спеціалізацією не лише предмета
відповідноїгалузі, але й методу правового регулювання, що відповідаєцьому
предмету. Нічого подібного, однак, не спостерігається. Якщовідокремлення
предмету

тієї

чиіншоїгалузізазвичай

досягається

здостатнімрівнемвизначеності, то, тільки-носправа доходить до методу,
ясність, хоча бузагальних й основних рисах, зазагальним правилом, втрачається
[157, с. 20]. Це дуже важлива думка, оскільки вона орієнтує нас на розуміння
методу як правового феномену, що не підлягає фрагментації, як предмет
правового регулювання.
Традиційно під методом правового регулювання розуміють сукупність
прийомів, засобів, за допомогою яких здійснюється правовий вплив. Маючи
залежність від предмету правового регулювання, метод, утім, може
формуватися автономно за рахунок волі законодавця або іншого публічновладного суб’єкта [67, с. 111]. Тобто, якщо предмет правового регулювання не
є сконструйованим, а виступає певною частиною або ж аспектом соціальної
реальності, то метод є «рукотворним», оскільки його зміст залежить від того,
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яким чином комбінуються різні правові засоби і наскільки ефективно ці засоби
здатні вплинути на предмет.
З’ясування специфіки методу правового регулювання в підгалузях права
вимагає

відштовхування

від

розуміння

галузевого

методу

правового

регулювання. Галузевий метод правового регулювання, як зазначають
дослідники, включає в себе:
-

правове становище суб’єктів у сфері регульованих відносин;

-

юридичні факти як підставу виникнення, зміни або припинення

правовідносин;
-

прийоми формування суб’єктивних прав та юридичних обов’язків,

закріплені в диспозиціях норм права, що визначають різний характер
взаємозв’язків між суб’єктами;
-

прийоми захисту суб’єктивних прав та забезпечення юридичних

обов’язків [130, с. 312–313].
Важливо підкреслити, що специфіка методу правового регулювання
розглядається на кількох рівнях. Як справедливо зазначають М. Й. Байтін та
Д. Є. Петров, метод правового регулювання може осягатися на рівні системи
права в цілому, на рівні окремих галузей права, на рівні правових інститутів і
навіть на рівні окремих правових норм [158]. З останнім твердженням
погодитися, утім складно, оскільки окремі правові норми не несуть в собі всіх
необхідних складових методу правового регулювання, і можуть моделювати
лише застосування тих чи інших правових засобів. Складно собі уявити, щоб
окрема

правова

норма

характеризувалася

специфічним

методом,

нехарактерним для інших норм, з якими вона має системні зв’язки. Однак сам
по собі відхід від монізму в сприйнятті особливостей методу правового
регулювання, характерний в цілому для пострадянської літератури є важливим
фактором більш глибокого його осягнення.
При цьому показово, що згадані автори жодним чином не аналізують
специфіку методу правового регулювання підгалузей права, що є ще одним
свідченням на користь того, що цей елемент системи права часто ігнорується
навіть на рівні глибоких та комплексних досліджень. Однак М. Й. Байтін та
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Д. Є. Петров розглядають особливості методу правового регулювання
«складного галузевого інституту», не пояснюючи, утім, який саме феномен
розуміється під цим поняттям. Зокрема, вони пишуть: «складні галузеві
інститути, так само як і багато галузей права, часто складно охарактеризувати
з точки зору елементарних методів правового регулювання, характерних для
окремих правових норм, що їх складають. Метод правового регулювання
складного галузевого інституту набуває галузевого характеру: в ньому
проявляється багатоманітність засобів та способів правового регулювання,
певна структура, властива методу відповідної галузі права» [158, с. 89].
Далі дослідники пишуть про приклади методів правового регулювання
складних галузевих інститутів, і стає очевидно, що мають на увазі зовсім не
правові інститути, а саме підгалузі права: «цивільно-правовий метод
характерний для таких складних галузевих інститутів як спадкове та авторське
право; адміністративно-правовий – інституту державної служби. Міжгалузеві
(комплексні) правові інститути в силу властивих їм особливостей не мають
єдиного методу правового регулювання, оскільки складаються з норм та
інститутів з різними регулятивними властивостями і різною галузевою
приналежністю» [158, с.89]. Взагалі, використання поняття «складний
галузевий інститут» вносить певне сум’яття в усталений категорійний апарат
загальнотеоретичної юриспруденції.Зазвичай поняття правового інституту
поділяють

на

поняття

простого

правового

інституту

і

складного

(комплексного) правового інституту, причому критерієм такого поділу
виступає належність правових норм, що становлять зміст цього інституту, до
однієї (простий інститут) або кількох галузей права (складний, або
комплексний інститут) [159]. Тому поняття «складний галузевий інститут»
може сприйматися не інакше, як змішування двох різних видів одного поняття.
Слід окремо уточнити, що для авторів поняття методу правового
регулювання норми по суті збігається з поняттям правових засобів, оскільки в
якості

прикладів

таких

методів

вони

наводять

дозволи,

заборони,

зобов’язування, заохочення, рекомендації, стимули, імунітети тощо [158,
с. 86]. Це вкрай сумнівний підхід, який, утім, дозволив М. Й. Байтіну та Д. Є.
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Петрову простежити специфіку методу правового регулювання у, так би
мовити, наскрізному вигляді – від системи права в цілому до окремих її
складових. Однак недоцільно, звісно, ототожнювати метод правового
регулювання і систему правових засобів, адже вони виконують різні функції в
механізмі правового регулювання.
Цілком очевидно, що під складними галузевими інститутами М. Й. Байтін
та Д. Є. Петров змішують два різних явища: правові інститути та підгалузі
права, не проводячи при цьому жодного розмежування між ними. Це
зумовлює й ті методологічні складнощі, з якими вони стикаються. Фактично
говорячи про те, що «складні правові інститути» мають риси та властивості,
що зумовлюють формування в них методів, близьких до методів галузей
права, вони самі нівелюють цю ідею, говорячи про те, що в таких інститутах
застосовується загальногалузевий метод правового регулювання.
Як видається, проблеми з визначенням методів правового регулювання є
багато в чому похідними від тих проблем, які супроводжують осмислення
системи права в цілому, про що йшлося в попередньому розділі. Дійсно, якщо
систему права аналізувати з точки зору уявлень про матеріальні та юридичні
критерії її диференціації, то виникають проблеми визначення того, наскільки
тісним є зв’язок між цими двома критеріями. Як справедливо зауважував свого
часу В. Д. Сорокін, одна з ключових проблем осмислення методу правового
регулювання полягає в тому, що він проголошується юридичним критерієм
поділу галузей права, але при цьому він часто не має нічого спільного з таким
поділом, бо далеко не кожна галузь має свій власний метод правового
регулювання [160, с. 429].
Ця точка зору, утім, поділяється не всіма, адже спектр методів правового
регулювання не обмежується винятково диспозитивним та імперативним
методами, які найчастіше наводять у цьому контексті. Диспозитивність та
імперативність виступають радше загальними моделями, підходами у
правовому регулюванні, а не методами в суворому сенсі слова. Метод завжди
є певним алгоритмом, тобто набором пов’язаних між собою етапів та
інструментів, які лише в певній комбінації утворюють дієвий механізм впливу
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на людську поведінку. Саме тому в кожній галузі права використовується така
комбінація,

яка

найбільшою

мірою

відповідає

специфіці

предмету

регулювання.
Тут, як видається, криється один з важливих аспектів підгалузі права: для
підгалузі права характерним є застосування більше одного методу правового
регулювання, з урахуванням специфіки регульованих відносин. Це означає, що
кожна підгалузь права характеризується використанням загального для
відповідної галузі права методом, на додаток, до якого з урахуванням
специфічних

рис

предмету

правового

регулювання

підгалузі

права,

конструюється додатковий метод чи правовий режим. Взаємодія між родовим
методом галузі права і додатковим методом підгалузі права відбувається на
основі принципу субсидіарності.
Зазвичай субсидіарність розглядають як принцип, властивий передовсім
для правової системи Європейського Союзу: «субсидіарність– організаційний і
правовий принцип, згідно з яким спільнота (наприклад, ЄС) вдається до будьяких заходів лише в тому разі, якщо вони ефективніші за відповідні заходи на
національному, регіональному або місцевому рівнях (виняток становлять
сфери виняткової компетенції Спільноти)» [161, с. 97]. Між тим, цей принцип,
хоча й набув найбільш послідовного нормативного вираження в праві ЄС, усе
ж є загальноправовим принципом, тобто застосовним до усіх аспектів
нормативної структури права, у тому числі і до системи права. Принцип
субсидіарності відомий міжнародному кримінальному праву, де його зміст
полягає у тому, що система міжнародної кримінальної юстиції, представлена,
серед іншого, Міжнародним кримінальним судом, що діє на основі Римського
Статуту, діє на додаток до національної системи кримінальної юстиції і не
замінює її [162].
Принцип субсидіарності як ідея, що пояснює специфіку організації
системи права, може бути застосований і при виявленні особливостей методу
правового регулювання підгалузей права. Підгалузь права, на відміну від
інституту права, характеризується достатнім нормативним потенціалом для
того, щоби перетворитися на самостійну, окрему галузь права. Це означає, що
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навіть будучи інституційно недостатньою, підгалузь права завжди має
іманентно

присутні

елементи

методу

правового

регулювання,

який

використовується як первинна система засобів правового регулювання. Коли
цих засобів є недостатньо для врегулювання тих чи інших відносин, або ж
коли має місце прогалина в праві, на основі принципу субсидіарності
використовується родовий метод правового регулювання, характерний для
тієї галузі права, до якої належить відповідна підгалузь.
Ідея

субсидіарності

як

фактору

застосування

методів

правового

регулювання в підгалузях права пов’язана з проблемою адекватності методу,
яка є широко відомою в методології. Кожен метод має межі своєї адекватності,
тобто застосовності до предмету, й універсальних методів не існує.
Адекватність будь-якого методу означає, що він має бути релевантним та
дивергентним стосовно до об’єкта застосування. Як зазначає А. Ю. Цофнас,
релевантність методу означає, що: а) він має бути настільки ж об’ємним чи
більш об’ємним за сферу, до якої його планується застосовувати; б) основні
поняття, що входять до змісту об’єкта, мають розумітися в змісті методу у
тому ж сенсі [20, с. 33–34]. Іншими словами, релевантний метод правового
регулювання є однорідним тим правовим відносинам й актам поведінки, на які
він спрямований.
Дивергентність методу означає, що він повинен мати специфічні засоби
отримання та обґрунтування знання, а також інші засоби представлення
результату, відмінні від тих, які використовуються в об’єкті, на якому він
застосовується [20, с. 35]. Ця складова адекватності методу часто ігнорується
при проведенні досліджень, коли одні юридичні поняття, інститути та процеси
пояснюються через інші. Дивергентність передбачає, що метод описує об’єкт
за допомогою специфічної системи понять та категорій. І якраз тут
проявляється методологічна підстава застосування принципу субсидіарності,
адже відмінною рисою методів правового регулювання підгалузей права є
якраз те, що вони є змістовно гетерогенними з галузевими методами правового
регулювання, тобто в них застосовуються інструменти й засоби, які не
передбачені загальним галузевим методом правового регулювання.
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Це, у свою чергу, означає, що чим ширшим є предмет правового
регулювання, тим більшою є вірогідність того, що загальний метод правового
регулювання виявиться неадекватним, що веде до необхідності або його
модифікації, або застосування додаткового методу на основі субсидіарності.
Для

того,

щоби

регулювання

в

продемонструвати
режимі

використання

субсидіарності,

методів

необхідно

правового

звернутися

до

прикладіввиокремлення підгалузей права й формування у них специфічного
методу, відмінного від родового методу відповідної галузі права.
Наприклад, традиційно вважається, що основним методом цивільного
права є диспозитивний метод, і він дійсно є міжгалузевим методом правового
регулювання, який використовується практично в усіх галузях приватного
права. До ознак методу правового регулювання цивільного права відносять:
1. Юридичну рівність учасників регульованих відносин.
2. Велике і відкрите (невичерпне) коло юридичних фактів цивільного
права.
3. Диспозитивні засади цивільного законодавства.
4. Відновний характер цивільно-правових санкцій.
У цьому зв’язку в цивілістиці сформульовано чотири групи ознак методу
цивільного права, які відображені:
1) в загальному юридичному становищі суб’єктів цивільного права;
2) в специфіці юридичних фактів;
3) в диспозитивних засадах цивільного законодавства;
4) в особливостях цивільно-правових санкцій [163, с. 37].
До

цих

властивостей

іноді

ще

додають

специфіку

майнової

відповідальності, яка не тотожна ознаці відновного характеру цивільноправових санкцій, оскільки більшою мірою пов’язана не з ретроспективною, а
з перспективною юридичною відповідальністю, базованою на принципі
«власність зобов’язує» [164, с. 34]. Р. Сивий пропонує вважати ознакою
приватно-правового методу регулювання наявність самеформально вільного
волевиявлення. Наявність формально вільного волевиявлення навстановлення,
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зміну чи припинення прав таобов’язків, на його думку, є домінуючою рисою
приватно-правового методу [165, с. 60].
Але при цьому окремі підгалузі цивільного права оперують, на додаток до
цього методу, іншими методами. Традиційно в системі цивільного права
виділяють чотири підгалузі: право власності й інші речові права; зобов’язальне
право; право захисту немайнових прав; спадкове право. Дискутованим є статус
сімейного права, оскільки деякі вчені вважають його самостійною галуззю
права, а деякі – підгалуззю цивільного права. Схожа ситуація спостерігається і
з правом інтелектуальної власності.
Варто звернути увагу на те, що зобов’язальне право, статус якого у
системі українського права не дискутується (загально визнано, що це підгалузь
цивільного права), часто розглядається як таке, що має свій особливий метод,
який в літературі отримав назву «методу зобов’язального права». Так,
Н. Ю. Голубєва вважає, що специфіка методу зобов’язального права полягає в
наявності особливих юридичних конструкцій та форми правовідносин, що
виникають на основі відповідних норм2 [166, с. 140]. Дійсно, якщо
повернутися до ознак методу цивільного права, то стає очевидним, що
використання особливих правових статусів, таких як боржник та кредитор, не
витісняє загальних характеристик суб’єктів цивільного права, але при цьому
ознаки суб’єктів цивільного права тут застосовуються субсидіарно, коли не
існує змоги визначити необхідні елементи правового статусу, керуючись лише
нормами зобов’язального права. Теж саме можна сказати і про форму
правовідносин – зобов’язання – яке характеризується додатковими рисами, що
використовуються для розгляду договорів паралельно із загальними рисами
цивільних правовідносин.
Схожі особливості можна відшукати й в інших підгалузях цивільного
права. Кожна автономна сфера правового регулювання всередині галузі права,
якщо вона претендує на статус підгалузі права, характеризується рисами
субсидіарного застосування галузевого методу правового регулювання. Така
2

Детальніше про характеристику підгалузей приватного і, зокрема, цивільного права, буде йти мова у
підрозділі 3.2.
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специфіка укорінена в необхідності врахування особливостей предмету
правового регулювання, що вимагає, своєю чергою, вироблення спеціальних
правових засобів. Наприклад, відомим є приклад субсидіарного застосування в
зобов’язальному

праві

імперативного

методу

у

відносинах

щодо

відшкодування шкоди, що є нетиповим для усіх інших підгалузей цивільного
права [167].
Не лише на прикладі цивільного права можна побачити феномен
субсидіарного застосування галузевого методу правового регулювання.
Підгалузі конституційного права, наприклад, парламентське, виборче тощо
теж використовують і загальний метод правового регулювання галузі, і свої
специфічні методи, які є незастосовними в інших підгалузях3.Конкретизація
галузевого методу правового регулювання з подальшим його відокремленням і
самостійною

інституціоналізацією

є

показовим

маркером

формування

підгалузі права.
Іншими словами, окрім матеріального критерію, юридичний критерій
дозволяє

констатувати

правову

самостійність

та

унікальність

того

нормативного масиву, який утворює підгалузь права. Релевантність методу
правового регулювання має визначатися, виходячи зі специфіки предмету
правового регулювання. Як зазначається у філософській літературі, метод є
релевантним тоді, коли він є однорідним із предметом, тобто вони
корелюються за логічним об’ємом та змістом уживаних понять [20, с. 79–80].
Це означає, що методи правового регулювання, які застосовується в підгалузях
права завжди можна поділити на основні та додаткові. Основний метод є
властивий відповідній галузі права у цілому, додатковий – саме підгалузі. У
той момент, коли додатковий метод поступово починає витісняти основний,
відбувається становлення нової галузі права [168].
Таке витіснення інтерпретується Дж. Разом як фактор утворення
автономних нормативних систем. Само-легітимація окремих нормативних
масивів у рамках правової системи виражена в тому, що воно витісняє з
практичного розуму необхідність обґрунтування тих чи інших дій підставами
3

Детальніше про це буде йти мова у підрозділі 3.1.
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першого порядку [169], у нашому випадку – тими, що представлені в
галузевому методі правового регулювання. Це, з одного боку, забезпечує рівну
дію методу правового регулювання, оскільки він не претендує на той чи інший
варіант інтерпретації нормативів першого порядку, а з іншого – дозволяє
трактувати ті системи правил, які претендують на витіснення, самостійними
складовими правової раціональності.
Якщо питання методу правового регулювання є більш-менш класичними
для розгляду питань системи права, її внутрішньої структури та її поділу на
окремі автономні масиви, то ті критерії утворення підгалузей права, які носять
факультативний характер, часто ігноруються. Тому, порівняно з питаннями
власне методу правового регулювання підгалузей праване менш проблемним є
і питання щодо існування у підгалузей специфічних правових принципів.
Цікаво, що зазвичай при їх класифікації виділяють загальноправові,
міжгалузеві, галузеві принципи та принципи інститутів права, оминаючи
увагою можливість існування принципів в підгалузях права. Думається, така
позиція не може вважатися продуктивною, оскільки існування в нормативного
масиву специфічних принципів є ключовим параметром оформлення цього
масиву в автономну конструкцію. При цьому складно погодитися з думкою
С. П. Погребняка, що галузеві, міжгалузеві принципи права та принципи
інститутів права не є предметом загальнотеоретичної юриспруденції і мають
досліджуватися передусім в рамках галузевих юридичних наук [125]. На наше
переконання, коли йдеться про принципи права, то немає значення, на якому
рівні конкретизації чи фрагментації нормативного масиву вони існують, адже
вони в будь-якому випадку зумовлюють інтеграцію правової структури у
цілісну систему права. Ця їх роль робить їх предметом загальнотеоретичних
юридичних досліджень незалежно від галузевих особливостей.
У чому полягають особливості принципів підгалузей права? Варто
підкреслити, що зміст тієї чи іншої групи правових нормативів – інституту,
підгалузі, галузі права – може бути ефективним лише за наявності відповідних
фундаментальних установок, в яких визначається специфіка методу правового
регулювання, правосуб’єктність осіб, встановлюються «правила гри» у
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конкретній сфері суспільного життя. Особливість принципів підгалузей права,
виходячи з цих суджень, виражається у тому, що принципи підгалузей мають
бути сумісними з принципами відповідної галузі права, але при цьому
встановлювати особливі параметри правової реальності у певній сфері
правового життя.
Принципи

права,

як

зазначає

Ю. М. Оборотов, –

це

самостійні

компоненти системи права, що розглядаються як базисні начала, що
визначають загальну спрямованість дії права [170, с. 54]. Таким чином,
принципи права не просто визначають загальну стратегію побудови системи
правових норм, складають каркас нормосфери права, але вони також
скеровують її вплив на поведінку суб’єктів, тобто виступають нормативною
основою правового впливу та дії права.
З точки зору нормології важливе значення має сама природа
нормативності, адже вона виступає тим універсальним критерієм, що дозволяє
об’єднувати принципи та норми права в їх цілісному існуванні у вигляді
нормативної складової права (нормосфери). Нормативність у найбільш
загальному вигляді може розглядатися як така ознака припису, що визначає
його зовнішню зумовленість. Нормативне – це завжди необхідне. Саме тому
нормативність завжди розглядається як основна ознака вимоги, або, як пише
В. Д. Плахов – наказу [171, с. 60–61]. Однак не будь-яка вимога розглядається
як нормативна.
Вимога як зовнішня необхідність може бути й ненормативною, чи навіть
точніше, такою, що не розглядається в контексті нормативності. Так, не можна
називати нормативними закони природи, які за своєю суттю є абсолютними
вимогами, а тому не можуть бути порушеними в силу своєї субстанційної
природи (фізичні та хімічні процеси, закони генетики тощо). Субстанція
суспільних законів (які в нашому випадку розуміються найбільш широко – як
нормативні вимоги) – це суспільні відносини, процеси, зв’язки, закономірності
тощо. Тому якщо природні закони абсолютно індетерміновані людиною та
суспільством і функціонують у вітальному просторі, то закони суспільні є
необхідною мірою поведінки в рамках суспільного простору.
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Нормативність можна розглядати як явище, що завжди скероване
назовні. Внутрішня необхідність людини (совість) може бути як нормативною
за своєю природою, так і ненормативною, якщо вона передбачає специфічну
поведінку саме для цієї конкретної людини, тобто скерована всередину. Така
регуляція не є нормативною, а така необхідність не є нормою. Норма – завжди
між-персональна, комунікативна. Як ми підкреслювали вище, за відсутності
зовнішнього адресату норма не існує.
Фактично природа нормативності дозволяє нам провести чітку межу між
різними формами її суспільної експлікації. Нормативність може існувати у
вигляді безпосередньо норми і тоді вона сприймається як між-персональний
комунікативний акт, що містить у собі припис, передбачає активну чи
пасивну поведінку свого адресата та має чітко виражений імперативний чи
диспозитивний характер; а також у вигляді принципу, що за своєю природою
наближається

до

закону

природи,

адже

за

багатьма

ознаками

має

імперсональний характер, та виражає абсолютну необхідність в рамках
соціального простору. Абсолютна необхідність тут розуміється дещо інакше,
аніж в межах вітального простору, де діє абсолютна необхідність природних
законів. Якщо в останньому випадку ця необхідність є абсолютною через свою
непорушність, то у випадку соціального простору абсолютна необхідність
принципу мається на увазі як така, що її порушення веде до соціального
відчуження.
Принципи

права,

виходячи

з

вищесказаного,

можна

назвати

нормативними необхідностями, а норми права – нормативними вимогами.
Таке розмежування має на меті не лише виділення принципів права як
конструкцій, відмінних від правових норм, але й обґрунтування тієї тези, що
принципи права є базисними організаторами правового простору буття
суб’єктів, у той час як правові норми наповнюють цей простір [24, с. 51].
Таким чином, коли йдеться про співвідношення норм і принципів права
на рівні підгалузей права, останні мають сприйматися як індикатори тих
соціальних

необхідностей,

які

визначають

загальну

спрямованість

відповідного масиву правових норм. У цьому сенсі поява підгалузей права є
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формою суспільної необхідності, реалізацією потреби людей в особливому
регулювання тих чи інших суспільних відносин. Принципи підгалузей права є
квінтесенцією соціальної необхідності, яка зумовлює автономізацію та
самолегітимацію відповідного масиву правових норм.
Виходячи зі сказано, неможливо вважати підгалуззю права масив
правових норм, які не мають власних принципів, що втілюються в
правозастосуванні. Кожна підгалузь права обов’язково оперує специфічними
цільовими установками, які утворюють ціннісний зв’язок між нормативною та
ідеологічною складовими правової реальності.
Наприклад, доказове право як підгалузь будь-якого процесуального права
(кримінально-процесуального,

цивільно-процесуального,

адміністративно-

процесуального тощо) має сумісні з відповідними галузями принципи
(рівності сторін, змагальності тощо), але при цьому характеризується своїми
специфічними імперативними правовими установками (наприклад, принцип
допустимості та належності доказів, принцип тягаря доказування тощо). В
доказовому праві принципи доцільно поділяти на загальні і спеціальні [172],
що знову повертає нас до проблеми субсидіарності як характерної риси методу
правового регулювання підгалузей права. В загальних принципах доказового
права конкретизуються окремі принципи процесуального права в цілому, в той
час як у спеціальних принципах виражено специфічні риси саме доказового
права. Так, до спеціальних принципів, наприклад, цивільного процесуального
права відносять:
1) принцип спрямування доказової діяльності на вирішення спірних або
недоведених обставин;
2) принцип невтручання суду в процес доказування доти, доки сторони не
попросять суд проце або законом не буде встановлена однозначна вимога
щодо необхідності проведення певних дій для з’ясування юридичнихобставин;
3) принцип відсутність основних і другоряднихобставин і зв’язок кожної
обставини, якарозглядається судом, зі змістом позовнихвимог;
4) принцип особистісного визначення юридичних обставин, якими
сторона обґрунтовує зміст своїх вимог або запереченьпроти позову; говорячи
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про необхідністьсторони довести юридичну обставину, можна і потрібно
встановлювати обов’язок іншоїсторони відреагувати на зазначену юридичну
обставину,

оскільки

за

відсутності

такоїреакції

вона

вважатиметься

встановленою;
5) принцип обов’язку позивача довести існуванняюридичної обставини,
на яку він посилається на обґрунтування своїх вимог, право таодночасно
обов’язок

відповідача

висловитисвоє

ставлення

до

розглядуваної

юридичноїобставини;
6) принцип надання всіх доказів на підтвердження конкретних
юридичних обставин одночасно з позовною заявою;
7) принцип відсутності наперед встановленої юридичної сили доказів
[173, с. 79–81].
І дійсно, багато підгалузей права мають свої особливі принципи, які
нехарактерні для жодних інших масивів правових норм. Наприклад, спадкове
право

оперує

принципом

таємності

заповіту,

парламентське

право

характеризується наявністю принципів пріоритетності законотворення тощо.
Хоча принципи права традиційно і класифікують як факультативну підставу
галузевої і підгалузевої фрагментації системи права, усе ж з точки зору
констатації наявності чи відсутності у нормативного масиву статусу підгалузі
права вони мають фундаментальне значення.
Саме тому слушною тут є думка Є. В. Скурко щодо ролі правових
принципів у правовій системі. На її думку, вони виконують одночасно
функцію диференціації та інтеграції: у першому випадку за рахунок принципів
формуються різні масиви правових норм, що починають функціонувати у
єдиному, визначеному принципами, напрямі; а в другому випадку правові
принципи

слугують «цементом» правового регулювання, оскільки їх

призначення полягає в перенесені абстрактної форми правових нормативів на
рівень конкретної правової ситуації [174, с. 8–9].
Враховуючи цю обставину, варто повернутися до ідеї, висловленої в
попередньому

підрозділі,

яка

стосувалася

ролі

правозастосування

у

становленні підгалузей права. В останній час в літературі справедливо
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концентрується увага на тому, що принципи права є важливим джерелом
юридичної раціональності під час вирішення конкретних правових справ
[175]. Так, констатується, що регулятивна функція принципів права в рамках
правозастосування знаходить прояв у таких напрямах:
1) встановлення, чи є розглядуваний випадок таким, що охоплюється
сферою дії права: питання про те, чи підлягають певні суспільні відносини
захисту з боку права, правозастосовець може вирішити тільки через звернення
до принципів права, які окреслюють межі дії права;
2) визначення змісту норм права, що врегульовують розглядуваний
випадок, через їх системний зв’язок з принципами права, що, зокрема,
проявляється у необхідності тлумачення правових норм у світлі принципів
права, подоланні колізій у правовому регулюванні;
3) здійснення принципами права безпосереднього регулятивного впливу
на суспільні відносини у випадку прогалин у позитивному праві [176, с. 72].
Як виявляється, при характеристиці принципів підгалузі права їх
функціональна роль у правозастосуванні обмежується лише другою і третьою
ознакою, оскільки встановлення того факту, чи підпадають відносини під
правове регулювання здійснюється за рахунок використання галузевих чи
навіть загальноправових принципів. Натомість підгалузеві принципи права
дійсно впливають на інтерпретацію норм під час встановлення їх змісту у
правозастосуванні

[177],

а

також

можуть

виступати

безпосередніми

регуляторами поведінки.
Як було зазначено вище, нормативна структура підгалузі права охоплює
як обов’язкові (предмет і метод правового регулювання) так і факультативні
складові, до яких доцільно відносити принципи права, юридичні конструкції
та правові режими. Правові режими підгалузей права є предметом окремого
аналізу у наступному розділі, наразі ж варто приділити увагу тим специфічним
юридичним конструкціям, виникнення та нормативне оформлення яких
відбувається у підгалузях права.
Юридичні конструкції на рівні догматичної юриспруденції постають як
такі нормативні утворення, що встановлюють ідеальні моделі правового
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регулювання тих чи інших соціальних феноменів. Тобто, по суті, юридична
конструкція – це специфічна логіко-нормативна модель, орієнтуючись на яку,
відбувається юридична оцінка, кваліфікація та осмислення явищ правової
реальності. Як підкреслюється в літературі, акцент має робитися не лише на
юридичних конструкціях, але й на реальних ситуаціях, які їх актуалізують та
приводять в дію [123, с. 9]. У цьому зв’язку існування юридичних конструкцій
на рівні підгалузей права є питанням не лише юридичної техніки, але й
реального рівня узгодженості та здійсненності правових норм.
Існує точка зору, що юридичні конструкції більшою мірою характерні для
інститутів права, оскільки вони є, як правило, конкретними та вузькими
елементами правової дійсності [127, с. 115]. Вважається, таке штучне
звуження простору існування юридичних конструкцій є недоцільним. Часто
юридичні конструкції характеризують галузі в цілому, наприклад, для
сімейного права центральною є юридична конструкція шлюбу; кримінальне
право базується на юридичній конструкції злочину; господарське право
неможливе без юридичної конструкції підприємництва. Однак при цьому усі
названі юридичні конструкції можуть бути одночасно охарактеризовані і як
інститути права. У чому ж тоді відмінність між цими поняттями і як це
впливає на розуміння юридичних конструкцій на рівні підгалузей права?
З одного боку, дійсно, юридичні конструкції складаються з незначної
кількості норм, які є тісно переплетеними між собою, що спонукає до їх
розгляду, передовсім, як інститутів права. Але з іншого боку, юридична
конструкція не тотожна нормативній конструкції, а тому некоректно
штучно обмежувати феномен юридичної конструкції лише нормами. Як
зауважено

вище,

юридичні

конструкції

включають

в

себе

важливу

доктринальну складову, яка виражається в тій логічній оболонці, яка оточує
відповідну юридичну конструкцію за межами нормативного регулювання. Так,
типова нормативна конструкція складу злочину набуває зовсім інших
характеристик, якщо вона буде представлена як юридична конструкція, адже
тоді принципового значення набуває весь комплекс учень про теорію складу
злочину, різні підходи до його розуміння, а також теорії юридичної
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кваліфікації. Долучення доктринального пласту правової реальності значно
розширює сферу існування юридичних конструкцій, що, утім, доволі сильно
ускладнює їх аналіз. Слушно зазначається, що юридичні конструкції існують у
двох формах. Перша з них – концепти, що розуміються як такі теоретичні
узагальнення, що втілюють у собі ту чи іншу концептуальну ідею, утворюючи
при цьому цілісну теорію. До таких концептів можна віднести теоретичні
конструкції

правової

держави,

верховенства

права,

прав

людини,

конституціоналізму, державності тощо. Кожен з цих концептів кристалізує у
собі цілий пласт юридичного та філософського знання, що має колосальне
значення для права. Друга форма, у яких існують складні теоретичні
конструкції – це теорії середнього рівня. У плані розгортання сучасної
правової методології існує серйозна проблема розриву між теоретичною та
практичною складовими юриспруденції [123, с. 48].
Юридичні конструкції характеризують не лише інститути, але й цілі
галузі права, навіть можуть набувати міжгалузевого статусу (наприклад,
конструкція юридичної особи, характерна як для цивільного, так і для
господарського права). Тобто, існування юридичних конструкцій є доказом
логічної зв’язності та внутрішньої раціональної структурованості системи
права. В. І. Червонюк справедливо зауважує, що «виражаючи собою стійкі,
стабільні елементи права, логічні форми, умовні схеми, в яких втілюється
нормативний правовий зміст, юридичні конструкцію виступають константною
складовою структури права; вони фіксують найбільш стійкі, визначальні його
риси та характеристики. Саме ця властивість юридичних конструкцій визначає
використання у законотворчій діяльності метода і технології юридичного
конструювання, за рахунок чого відбувається структурування права. Тим
самим законодавець: а) жорстко не впорядковує регламентовані відносини,
разом із тим бере їх під свій захист; б) окреслює ті процеси, дій та відносини,
які потенційно можуть потрапити до розряду регламентованих; в) при
прийнятті закону повністю уникає появи так званих первинних прогалин, і
створюються правові засоби для вирішення майбутніх можливих спорів, тим
самим виключається чи зводиться до мінімуму поява вторинних прогалин у
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праві» [178, с. 830]. Тим самим визнається, що юридичні конструкції можуть
використовуватися для моделювання структури права, у тому числі, для появи
підгалузей права.
Саме тому варто зважувати на існування юридичних конструкцій у
підгалузях права. У цілому вони завжди є похідними від інших складових
нормативної структури, передусім, від правових режимів та принципів, хоча
обіймають автономний статус серед елементів нормативної структури
підгалузі права. До такого роду юридичних конструкцій, які характеризують
підгалузі права, можна віднести юридичну конструкцію доказування у
доказовому

праві

(цивільне

процесуальне,

кримінальне

процесуальне,

господарське процесуальне та адміністративне процесуальне право), юридична
конструкція договору, що є фундаментальною для зобов’язального права та в
господарському договірному праві – підгалузях цивільного та господарського
права відповідно (і яка, до речі, є більшою мірою доктринальною, а не
нормативною, оскільки, як показують останні публікації, дискусії щодо
поняття договору та його структури перебувають на піку свого загострення
[179–181]).
Отже, проблема юридичного критерію диференціації галузей права на
підгалузі має вирішуватися за рахунок використання комплексного підходу, в
основу якого покладено три ідеї: підгалузь права набуває свого статусу тоді,
коли в ній на основі субсидіарності починає застосовуватися специфічний
метод правового регулювання, який поєднує риси галузевого методу
правового регулювання та особливості правових засобів, необхідних для
ефективного врегулювання актів поведінки та суспільних відносин, які
входять до предмету правового регулювання відповідної підгалузі права. Чим
ширшим є предмет правового регулювання галузі, тим вірогіднішим є
формування додаткових методів на рівні підгалузей, які шляхом витіснення
формують автономну сферу правової нормативності.
Принципи права, які формуються на рівні підгалузей, виступають в ролі
факторів, що забезпечують системну цілісність підгалузей навіть у зв’язку з
певною долею їх автономності. Вони використовуються при інтерпретації
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правових норм підгалузей права й слугують єднальною ланкою між
підгалуззю та галуззю, а також між нормами та цінностями. В них також
можуть набувати визначеності специфічні завдання відповідної підгалузі
права.
Нарешті, юридичні конструкції, які використовуються в підгалузях
права,виступають додатковим фактором, який сприяє подоланню ними
нормативної недостатності. Юридичні конструкції поєднують нормативну та
доктринальну частини правової сфери, що дозволяє констатувати не лише
нормативну, але й дискурсивну самостійність підгалузі права, що згодом може
призвести до її виокремлення у самостійну галузь права.

2.3. Формування специфічного правового режиму як фактор
формування підгалузей права
Предмет і метод правового регулювання, проаналізовані в попередніх
підрозділах, найчастіше називають в числі критеріїв, що визначають
внутрішню диференціацію нормативного матеріалу, пов’язаного з виділенням
не лише інститутів, підгалузей і галузей права, але й правових цілісностей
таких, як приватне і публічне право, матеріальне і процесуальне право. Однак
у наш час усе більше уваги починає приділятися такому критерію як правовий
режим, оскільки часто різні нормативні утворення (галузі, інститути, підгалузі
права) можуть мати спільний предмет правового регулювання, іноді навіть
спільний метод, але при цьому, характеризуватися різними правовими
режимами, через що вони виступатимуть в іпостасі різних складових системи
права.
Саме тому часто при постановці питання про виділення підгалузей права
використовується поняття правового режиму. Зокрема, ідеться про те, що
галузь права у цілому може характеризуватися специфічним правовим
режимом, однак це швидше виняток, а не правило. Правові режими більшою
мірою характерні для підгалузей та інститутів права [100]. Це не дивно,
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оскільки правовий режим характеризується поєднанням великої кількості
правових засобів та інших складових правового регулювання. Таке поєднання
може бути характерним правового регулювання лише для відносно вузького
спектру суспільних відносин та актів поведінки.
Як підкреслює І. Гайдамака, правовий режим є певним порядком
правового регулювання, який забезпечується за допомогою особливого
поєднання способів, залучених для його здійснення, методів і типів
правового регулювання. Відповідно, структуру правового режиму складають
способи, методи та типи правового регулювання [182, с. 31]. П. П. Богуцький
щодо цього додає, що правовий режим утворює необхідні та достатні умови
для правового існування суспільних відносин, які набувають правових ознак
унаслідок дії права. На його думку, без будь-яких застережень можна
стверджувати, що правовий режим – це фактичний стан правової
урегульованості суспільних відносин відповідно до мети, яку поставили
перед собою суб’єкти соціальної активності, і завдяки вибраним ними
методам урегулювання міжсуб’єктних відносин. У зв’язку з цим важливим
залишається вибір способів, засобів, прийомів правового регулювання
(методу регулювання), які б адекватно відповідали викликам тих чи інших
суспільних відносин, учасниками яких є зацікавлені суб’єкти. Правовий
режим – це умови існування права у просторовому вимірі, у процесі
активного впливу права на суспільні відносини, тобто – у здійсненні
правового регулювання [126, с. 319]. Тобто, правовий режим створює
необхідні та достатні умови правового регулювання і відбувається це,
насамперед, шляхом формування національної системи права.
О. Ф. Скакун під правовим режимом розуміє особливий закріплений
правовими нормами соціальний порядок, який визначається співвідношенням
правових засобів, що його забезпечують [2, с. 357–358]. В. Б. Ісаков вважає,
що для кожної галузі права властивим є свій правовий режим, в якому
концентруються особливості галузевого методу правового регулювання, а
також особливий статус соціальних відносин, що становлять її предмет [26,
с. 436–437]. Ю. М. Оборотов розглядає феномен правового режиму, виходячи
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з більш широких позицій, звертаючи увагу на те, що в рамках галузей права
можуть формуватися як загальні, так і спеціальні правові режими [170, с. 40–
41]. Слушною також є позиція А. С. Спаського про те, що правовий режим
повинен відображати специфіку (атмосферу) правового впливу, в якій
існують та функціонують інші елементи правової системи, бути специфічною
формою (тлом) їх розвитку [183, с. 30].
Правові

режими

формуються,

передовсім,

як

інструментальні

комплекси, що дозволяє більшості авторів пов’язувати їх з феноменом
правового

регулювання

та

механізмом

дії

права.

На

думку

Ю. В. Кривицького, механізм правового регулювання слід розуміти як
систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується стабільність
суспільних

відносин

шляхом

найбільш

оптимального

поєднання

індивідуальних, громадських та державних інтересів з метою створення умов
для соціального розвитку [184, с. 78].
Не завжди, утім, існування правових режимів пов’язують лише зі
стадіями та напрямами правового регулювання. Так, Г. Є. Смелянець вважає,
що поняття «правовий режим» має значення для характеристики всієї
правової реальності. Не випадково, при розгляді особливостей правової
системи відзначається значення режиму функціонування правової системи.
Як різновид правого режиму розглядається режим законності, що припускає
обопільне дотримання законів, як населенням, так і владою, при якому
дотримуються такі правові принципи: загальність вимоги виконання закону;
застосування державно-владних дій тільки на основі суворого дотримання
законів;

рішуче

припинення

правопорушень

і

невідворотність

відповідальності за них. Як різновид правого режиму, що складається на
основі процесуальних норм і особливого сполучення заборон, зобов’язань і
дозволів,

що

створюють

атмосферу

правозастосовної

діяльності,

розглядається правозастосовний режим [185, с. 93].
Однією з ключових підстав для розмежування правових режимів варто
розглядати характер використовуваної нормативної підстави (звичайний,
рухливий, надзвичайний). Залежно від цієї нормативної підстави правовий
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режим може розмежовуватися за трьома напрямами на звичайний правовий
режим, рухливий правовий режим і надзвичайний правовий режим. Такий
підхід

дозволяє

більш

ефективно

використовувати

юридичний

інструментарій, законодавче оформлення здійснюваної діяльності, а також
формування спеціальних державних структур і визначення їхньої компетенції
і функціональної спрямованості залежно від того, чи звичайний це правовий
режим, рухливий або надзвичайний. Очевидно, саме ці правові режими
доречно називати «первинними правовими режимами», як домінантами, що
визначають вигляд правової реальності, яка складається з використанням
різних методів правового регулювання [185, с. 94].
Одна з проблем розгляду правових режимів у контексті формування
підгалузей права полягає у тому, що саме це поняття може застосовуватися в
абсолютно різних контекстах. Це, у свою чергу, певним чином розмиває
уявлення про вплив правових режимів на становлення підгалузей права. У
літературі непоодинокими є випадки, коли правові режими ототожнюються з
надзвичайними

станами:

«застосування

правових

режимів

пов’язано

зособливими умовами (ситуаціями) в державній діяльностій суспільному
житті, чим підкреслюють їх надзвичайний,екстраординарний характер» [186,
с. 15].
Вносить сум’яття і спектр використання поняття правового режиму у
законодавстві. До прикладу, різні правові режими згадуються і у
законодавстві,
Конституції

однак
України

їх

поняття

законодавцем

використовуються

не

поняття

надається.Так,
«правовий

у

режим

власності», «правовийрежим державного кордону», «правовий режим
воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайнихекологічних ситуацій». У
Господарському

кодексі

України

виділено

цілий

розділ,

присвяченийспеціальним режимам господарювання. В Митному кодексі
України виділяють декілька режимів, серед яких розрізняють митний режим,
режим зони митного контролю та ін. Однак при цьому очевидно, що далеко
не кожен правовий режим сприяє становленню підгалузей права.
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Саме через це не можна погодитися з думкою Т. П. Мінки, що правовий
режим – це зовнішній прояв (правова форма) правового регулювання упевній
сфері

суспільного

життя

і

щоправовий

режим

відображаєдинаміку

правовідносин, яка досягається шляхом трансформації всіх елементів
правовоговпливу: як правових засобів (норм права, актів реалізації та
застосування, юридичних фактівтощо), так і інших правових явищ
(правосвідомості,

правової

культури,

правових

принципів,правового

прецеденту), які у взаємодії досягають мети регулювання [187, с. 127].
Далеко не завжди правове регулювання проявляється у виглядіправових
режимів – це є безсумнівним перебільшенням. Доцільніше констатувати, що
правовий

режим

є

одним

із

комплексних

інструментів

правового

регулювання.
Саме тому розмежовувати правовий режим і режим правового
регулювання – поняття, які, як видається, ототожнює Д. Д. Коссе. На його
думку, в основі правових режимів лежить той чи інший спосіб правового
регулювання: у кожному правовому режимі можна чітко визначити його
базові, первинні правові інструменти – заборони, дозволи або позитивні
зобов’язання; водночас правовий режим виражає ступінь жорсткості
юридичного регулювання, наявність відомих обмежень і пільг, допустимий
рівень активності суб’єктів, межі їх правової активності [188, с. 29]. Помітно,
що автор переносить на правовий режим усі суттєві риси режиму (або, як
його іноді називають, модусу) правового регулювання, що є неприпустимим.
Режим правового регулювання є не сукупністю правових засобів, а способом
їх застосування, і в цьому сенсі режим правового регулювання є складовою
методу правового регулювання. Натомість правовий режим є самостійним
елементом системи права і проявом правової нормативності.
Додає проблем до розуміння правових режимів і поняття правового
стану, які часто розглядаються як близькі. Поєднуєці категорії не лишеі не
стільки лексична близькість термінів, що входятьдоїх складу («режим» і
«стан»), алебільшою мірою їх взаємна значимість у процесі правового
регулювання. Порядз правовими режимами, «правові стани в якості
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компонентів правового регулювання впливають на суспільнівідносини не
лише напряму, алей опосередковано, через інші правовіфеномени» [189, с.
145]. Між тим, співвідношення між цими категоріями може бути просто
пояснене з використанням телеологічного підходу. Правовий режим – це
насамперед функціональна характеристика права, а тому його існування
спрямоване на досягнення певного соціального ефекту чи стану, до якого
прагне законодавець і суб’єкти права, вказуючи при цьому найбільш
оптимальний шлях до його досягнення, спосіб, що веде до нього, а також
набір

юридичних

засобів,

використання

яких

допоможе

досягнути

відповідної мети. Тобто правовий стан хоча контекстуально і є близьким до
правового режиму поняттям, є його метою. Їх співвідношення подібне до
співвідношення понять «правове регулювання» і «правова врегульованість».
Як уявляється, законодавець часто вживає поняття правового режиму,
правового стану і режиму правового регулювання як тотожні, через що
виникає сум’яття в їх інтерпретації. Так, на нашу думку, все те, що
стосується

особливого

статусу

територій

чи

специфічного

порядку

здійснення діяльності є не правовим режимом, а режимом правового
регулювання. Це дозволяє чітко їх відмежувати і зосередитися на тому, як
саме правові режими впливають на становлення підгалузей права.
Як видається, саме у контексті проблем формування підгалузей права
найбільш повне та вичерпне розуміння правового режиму пропонує
П. П. Богуцький. На його думку, «під правовим режимом необхідно розуміти
доктринальну категорію, яка засвідчує інституціонально-функціональну
природу правової матерії, змістовно включає предмет, метод та мету
правового регулювання, виконуючи визначальну роль у побудові системи
права, у правовстановленні та правореалізації, характеризуючи право як
нормативно-інституційний соціальний регулятор» [190, с.183). Можливо,
варто лише уточнити, що недоцільно називати правовий режим винятково
доктринальною категорією, оскільки вона широко використовується і в
нормативних текстах також.
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Однак саме така точка зору може бути покладена в основу виявлення
специфіки нормативної структури підгалузей права, однак з урахуванням
невизначеності самого поняття правового режиму, спектр інтерпретацій якого
в юридичній літературі є доволі широким, ця задача ускладнюється.
Наведений вище огляд підходів до розуміння правового режиму не є повною
мірою репрезентативним хоча б тому, що це поняття використовується не
лише в теорії правового регулювання та системи права. Часто про правові
режими пишуть у контексті правового статусу особи, меж правового впливу та
ін.

[191].

Тобто, концепт

правового

режиму сягає

самих

основ і

фундаментальних підвалин правової нормативності. Власне, сам по собі
правовий режим і є специфічною формою існування останньої, це правова
нормативність, приведена в дію, сформована як механізм.
Проблема полягає й у тому, що формування правових режимів в
підгалузях права може відбуватися протягом значного періоду часу, і це не
дозволяє зафіксувати нормативні особливості саме цього масиву правових
норм. Така особливість правових режимів має не лише пізнавальне, але й
онтологічне значення: правові режими часто є інертними та повільно
змінюються (часто зміни законодавства випереджають зміни у правових
режимах). Так, Д. О. Давидов вказує на те, що окремі правові засоби на рівні
інститутів і підгалузей права зазвичай застосовуються в динамічному ритмі,
вони є рухомими, придатними до комбінації. Правовий режим, натомість,
зв’язує правові засоби воєдино, встановлює між ними тісні зв’язки, задає
певний алгоритм дій, що, з одного боку, підвищує ефективність правового
регулювання, а з іншого – знижує рівень динамічності правових засобів, які є
складовими правового режиму [192, с. 33].
Така статичність правових режимів суттєво впливає на нормативний
потенціал підгалузі права, оскільки вона набуває більш автономних
характеристик. Хоча, з іншого боку, правові режими можуть формуватися
протягом тривалого часу, оскільки вони не завжди залежать від законодавчих
встановлень. Наприклад, правовий режим інтелектуальної власності, який є
фундаментальним для цієї підгалузі цивільного права, формувався протягом
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кількох десятиліть, але лише сьогодні прийшло розуміння того факту, що цей
правовий режим відмінний від правового режиму власності як такої (майно,
цінні папери тощо).
Як пише Ю. В. Пацурківський, правовий режим власності у цивільному
праві передбачає необхідність врахування аспектів, зумовлених особливою
природою цивільно-правового регулювання. Суб’єкт права власності повинен
мати можливість реалізовувати, здійснювати правомочність володіння,
користування і розпорядження об’єктом власності, тобто він має мати
можливість реалізовувати належне йому суб’єктивне право [193, с. 9].
Натомість, як зазначає Я. М. Шевченко, зовсім іншим є характер об’єкта права
інтелектуальної власності і відповідний цьому правовий режим. Визначальним
тут є його походження – він не може бути нічим іншим, як продуктом творчої,
і лише творчої праці. Тому вираз об’єкта інтелектуальної власності не має
принципового значення, бо це – не річ, а тому важливим є насамперед те, чи є
даний об’єкт результатом творчої діяльності, чи ні [194, с. 49]. Звідси й
специфіка правового режиму права інтелектуальної власності – він більшою
мірою сконцентрований довкола питань походження об’єктів і їх зв’язку з
власниками прав. Це й зумовило те, що на сьогодні право інтелектуальної
власності більшістю дослідників сприймається усе ж як самостійна галузь
права, а не підгалузь цивільного права – цьому значною мірою посприяла саме
специфіка його правового режиму.
Не можна з упевненістю констатувати й той факт, що кожна підгалузь
права характеризується наявністю самосійного правового режиму, оскільки в
багатьох масивах правових норм він ще не сформований. Дійсно, як
зазначалося, формування правових режимів – це тривалий процес, оскільки їх
становлення не залежить винятково від волі законодавця. Правовий режим має
місце в тих сферах правового регулювання, в яких має місце унікальне
поєднання правових засобів (законодавчий аспект), практики їх реалізації
(діяльнісний

аспект)

та

відповідної

спрямованості

правозастосування

(правозастосовний аспект). На мою думку, ці три аспекти становлення
правових режимів якнайкраще відповідають їх ключовим рисам, насамперед –
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нормативності. Як слушно підкреслює Р. Алексі, легітимність права пов’язана
з трьома умовами: належність встановлення; соціальна дієвість і переконаність
у справедливості припису [195]. Отже, цим же умовам має відповідати і
правовий режим. Це дозволяє поставити під сумнів твердження, що правовий
режим є винятково законодавчою конструкцією.
В літературі часто стверджується, що характерною рисою правового
режиму, яка зумовлює його відмінності від інших елементів правового
регулювання, є його мета. Дійсно, якщо ознакою правового режиму є його
телеологічна спрямованість, то це якнайкраще демонструє правильність
підходу щодо інституційно-функціонального розуміння підгалузі права. Однак
варто визначитися з тим, як саме мета правового регулювання впливає на
становлення правових режимів у підгалузях права.
Стосовно мети правового регулювання в юридичній науці склалося кілька
підходів.Так, на думку І. М. Шопіної, оскільки право регулює суспільні
відносини, то мета правовогорегулювання знаходиться у сфері суспільних
відносин, а не у сфері самого права, яке у даномуразі лише виконує роль
регулятора таких відносин. При цьому вона зазначає, що мета правового
регулювання – задоволення конкретних законних інтересів суб’єктів [196,
с. 45]. Дійсно, правове регулювання завжди є вторинним, похіднимвід потреб
та запитів суспільства або окремих його груп. Тому цілі правового
регулювання неможуть бути суто правовими, оскільки право існує для
оптимізації функціонування суспільства, а не навпаки. Як висновок – правове
регулювання детерміновано наявністю соціальних цілей та певних завдань, у
тому числі юридичних цілей. Це дозволяє розглядати правові режими у зв’язку
з телеологічною природою механізму правового регулювання. Цікаво, що в
літературі виділяють два основних аспекти телеологічної спрямованості
механізму

правового

регулювання:

безпосередній

(функціональний)

–

забезпечення здійснення, «руху» правового регулювання суспільних відносин,
функціонування
зорієнтований

правової
на

матерії;

гарантування

опосередкований
стабільності

(предметний)

суспільних

встановлення законності та правопорядку [197, с. 105–106].

–

відносин,
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У той же час можна стверджувати, що розгляд мети правового
регулювання як визначального фактору формування правового режиму в
межах галузі права, а відтак – інституціоналізації відповідної підгалузі, є
доволі

перспективним

та

методологічно

виправданим

підходом.

Він

пов’язаний з тим, що правовий режим, на думку Д. Д. Коссе, варто розглядати
як прояв нормативності права, але на більш високому рівні, ніж норми й
принципи права. Дослідник вважає, що його можна розглядати як «збільшений
блок» у загальному арсеналі правового інструментарію, який поєднує в єдину
цільну конструкцію визначний комплекс правових засобів. При цьому між
правовим режимом і правовими засобами є й зворотній зв’язок: ефективне
використання правових засобів уможливлюється лише за умови належного
режиму їх використання [198, с. 27].
Якщо взяти на озброєння думку про те, що правовий режим є найвищою
формою правової нормативності, то стає очевидним зв’язок нормативності і
системності в конструюванні підгалузей права. Зв’язок нормативності з
системністю права проявляється також у тому, що не кожна регулятивна
система характеризується нормативністю. Остання виникає як наслідок
соціальної інституціоналізації норм, їх втілення в поведінці людей і
соціальних спільнот, співпадає з їх баченням справедливого порядку речей.
Через це між нормативністю і системністю існує пряма кореляція: що більш
системним є право, тим більш нормативним воно є. Ця ідея часто
демонструється через феномен кодифікацій, які підняли на новий рівень
системність права, але при цьому корінним чином вплинули і на
нормативність за рахунок уніфікації правового регулювання і його здійснення
на підставі однакових принципів і правил. Для систем права, які не побудовані
на ідеях кодифікації (наприклад, системи прецедентного права), зв’язок
системності і нормативності проявляється у визнаній і структурованій судовій
практиці, де

нормативність

залежить

більшою

мірою

від

обов’язку

дотримуватися раніше ухвалених рішень і не відхилятися від існуючої
конвенційної практики вирішення спорів.
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Таким чином, підгалузь права, маючи власний правовий режим, тим
самим набуває більш високого рівня системності, що дозволяє відрізнити її від
інституту права, системність якого є примітивнішою й постає як поєднання
правових норм.
Варто не погодитися з думкою В. В. Чайковської щодо неможливості
існування правових режимів на галузевому рівні (а якщо це так, то й на
підгалузевому також) [199]. Вона вважає, що правовий режим не може бути
характерним для якоїсь окремої галузі, оскільки це веде до його ототожнення з
предметом і методом правового регулювання. Характерно при цьому, що сама
дослідниця, говорячи про правовий режим зовнішньоекономічної діяльності,
по суті, якраз описує його, формуючи образ підгалузевого правового
регулювання: «під правовим режимом зовнішньоекономічної діяльності слід
розуміти специфічний

стан

врегулювання суспільних

відносин

щодо

зовнішньоекономічної діяльності, що ґрунтується на особливому поєднанні
способів правового регулювання у нормах внутрішньодержавного та
міжнародного права, специфічних форм їх вираження та реалізації,
особливому наборі прав та обов’язків суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, їх правовому стані при здійсненні такої діяльності, заходів
відповідальності за правопорушення в рамках цієї діяльності, та іншими
складовими правового впливу на зовнішньоекономічну діяльність» [199].
Очевидно, що авторка не виводить правовий режим зовнішньоекономічної
діяльності за межі господарського права, хоча й вказує на можливість
поєднання у ньому норм національного та міжнародного права. Утім наведені
нею

судження

цілком

дають

змогу

сказати,

що

правовий

режим

зовнішньоекономічної діяльності є нормативною передумовою формування
підгалузі права зовнішньоекономічної діяльності в структурі господарського
права України.
Те, що дискурс правових режимів більшою мірою характерний для
галузевих юридичних наук, свідчить про актуальність розгляду підгалузей
права саме в рамках проблем формування самостійних правових режимів в
межах тих чи інших галузей права. Звісно, як уже було показано вище, далеко
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не завжди існування правового режиму дозволяє з упевненістю говорити про
існування підгалузі права. Саме через це існування правових режимів
називають факультативною підставою фрагментації системи права, а не
основою.
Цілком релевантним можна вважати гіпотезу, що правові режими як
нормативні передумови підгалузей права формуються

передовсім в тих

галузях права, які мають широкий предмет правового регулювання, який,
відтак, передбачає уточнення та конкретизації на рівні правових режимів.
Наприклад,

можна

відзначити

дослідження

правового

режиму в

адміністративному праві, де основні риси правового режиму пов’язуються з
закріпленням у законодавстві прав, обов’язків і відповідальності; системою
засобів, що використовується для досягнення поставлених цілей; системою
правового впливу, що складається в специфіці прийомів регулювання і його
механізму. Звідси розкриваються особливості правового режиму галузі права,
що визначаються: предметом регулювання; методом правового впливу,
характерним для галузі права; галузевим юридичним інструментарієм, що
базується на галузевих принципах; наявністю особливого законодавства
(кодифікованого акту), що закріплює галузеві принципи, загальні положення й
основні правові засоби. Характерно, що в змісті адміністративно-правового
режиму фіксується його цільове призначення, правові принципи, об’єкт
адміністративно-правового регулювання, юридичне положення суб’єктів,
адміністративно-правовий інструментарій [200].
Як слушно підкреслює Т. П. Мінка, сучаснеадміністративне право
охоплюєдекілька

специфічних

правових

режимів

а)

правовий

режим

публічного управління, або публічно-управлінських відносин; б) правовий
режим

відповідальності

публічної

адміністрації,

або

судового

і

адміністративного оскарження її дій; в) правовий режим відносини, що
виникають при наданні адміністративних послуг; г) правовий режим
відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил, установлених
публічною адміністрацією [201, с. 643]. Відповідно до цього, можна говорити
про існування трьох підгалузей адміністративного права: управлінське право,
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або право публічного управління; право адміністративної відповідальності (в
якому поєднуються два адміністративних режими, пов’язані з юридичною
відповідальністю адміністративних органів та юридичною відповідальністю
інших суб’єктів права); адміністративне сервісне право.
В іншій своїй статті дослідниця констатує, що під правовим режимом
адміністративного права слід розуміти форму функціонування відносин, що
складають предмет адміністративного права, які забезпечуються особливим
поєднанням правових способів, типів та методів адміністративно-правового
регулювання, що створюють відповідний рівень динаміки цих відносин та
визначають мету адміністративно-правового регулювання. Правовий режим
адміністративного права змістовно включає предмет, особливе поєднання
способів,

типів

і

методів

та

мети

адміністративно-правового

регулювання.Правовий режим адміністративного права – це комплексна,
багаторівнева, динамічна й відкрита система, що постійно змінює свою
внутрішню структуру. Це проявляється в тому, що норми адміністративного
права

під

час

регулювання

адміністративно-правових

відносин

або

доповнюються нормами інших галузей публічного чи приватного права, або
для

регулювання

певного

виду

адміністративно-правових

відносин

використовуються методи інших галузей права [202, с. 28].
Звертає на себе увагу той факт, що деякі з пропонованих Т. П. Мінкою
правових режимів адміністративного права і відповідні їм підгалузі, чітко
вписуються в пропоновану нами схему розгляду підгалузей права. До
прикладу, адміністративне сервісне право має власний предмет – відносини
щодо надання адміністративних послуг; в ньому на субсидіарному рівні
застосовується додатковий метод правового регулювання (метод координації,
оскільки надання адміністративних послуг не пов’язане з владними
відносинами), воно характеризується наявністю специфічних принципів
(людиноцентризм)

та

юридичних

конструкцій,

наприклад,

такою

конструкцією можна визнати саму адміністративну послугу [203].
Інший

підхід

до

фрагментації

галузевих

правових

режимів

в

адміністративному праві запропонував класик адміністративно-правової науки
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Ю. О. Тихомиров. На його думку, в основу формування адміністративноправових режимів має бути закладено ідею охоронюваного інтересу. Він
виділяє такі види і групи інтересів, які становлять ціннісну основу
адміністративно-правових режимів: інтереси держави в цілому; інтереси
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; інтереси громадян;
інтереси з охорони суспільного порядку; реалізація публічних інтересів у
різних сферах суспільного життя; інтереси з охорони державного кордону;
інтереси з дотримання митних режимів і правил; інтереси державної безпеки
[204, с. 73]. Складно погодитися саме з такою класифікацією (наприклад, в
літературі висловлюються ґрунтовні сумніви щодо того, чи можливі взагалі
окремі інтереси держави, які не співпадали б з інтересами народу [205,
с. 312]), проте як специфічна підстава для формування окремих правових
режимів категорія інтересу може бути цілком застосовною, адже вона вдало
корелює з уявленнями про телеологічну спрямованість правових режимів.
Виникають, утім, сумніви щодо того, чи є така класифікація правових режимів
релевантною структурі адміністративного права.
Інший приклад, що свідчить про ствердження правових режимів на
галузевому рівні – розгляд правового режиму підприємницького права як
особливої системи регулятивного впливу, спрямованої на забезпечення
балансу інтересів підприємців, що діють за своєю волею у своєму інтересі, і
інтересів суспільства і держави. Це досягається специфікою сполучення в
сфері підприємництва: а) типів правового регулювання: загальнодозвільного
типу для підприємців, дозвільний тип для державних органів; б) при
державному регулюванні економіки переважає спосіб зобов’язування, а при
регулюванні підприємницької діяльності – способи дозволу і заборони; в) при
забезпеченні

приватних

інтересів,

звичайно,

використовується

метод

координації, а при забезпеченні публічних інтересів, як правило, метод
субординації [206].
Правові режими адміністративного права, таким чином, можуть
розглядатися як факультативні фактори внутрішньогалузевої фрагментації,
унаслідок якої утворюються підгалузі права. У той же час несистемність,
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розпорошеність правових режимів адміністративного права не сприяє
послідовній інституціоналізації в рамках цієї галузі чітко окреслених
підгалузей.
Підгалузі права, як зазначалося в попередньому розділі, не виникають
просто як результат ускладнення системи права. Їх поява визначається цілком
конкретними причинами, а саме появою спеціалізованої практики та
зацікавленості суб’єктів права у формуванні відповідних правових режимів.
Саме тому слушною є позиція А. В. Полякова, який зазначає, що дія права
розкривається через поняття правової системи і означає його (права) системне
функціонування, тобто виникнення соціально-правової комунікації. Це
відбувається тоді, коли існуючі правові тексти в результаті інформаційноціннісного впливу і легітимації інтерпретуються соціальними суб’єктами як
такі, що породжують суб’єктивні права і юридичні обов’язки і викликають
нормативні правові відносини, тобто пасивну чи активну правову поведінку
відповідно до «розшифрованих» прав та обов’язків [22, с. 597]. Звідси витікає,
що правові режими передовсім спрямовані на конструювання специфічної
мовної реальності, яка відмежовує спосіб та специфіку комунікації в рамках
відповідної підгалузі права.
Можна підсумувати, що правові режими як комплексні елементи
механізму правового регулювання можуть справляти суттєвий вплив на
становлення підгалузей права. Оскільки правовий режим є складною формою
правової нормативності, а нормативність безпосереднім чином пов’язана з
системністю, то формування правових режимів в межах підгалузей права
сприяє їх відокремленню, тим самим знижується рівень їх інституційної
недостатності.
У той же час, не завжди існування в рамках галузей права
правових режимів автоматично веде до оформлення підгалузей права.
Це пов’язано, з одного боку, з невизначеністю доктринальної конструкції
правових режимів, що спричинює дуже різні їх інтерпретації, а з іншого боку –
недостатньою зв’язаністю правових режимів в межах галузей між собою.
Понад те, деякі правові режими можуть перетинатися з іншими галузями
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права чи навіть правовими системами. Саме з урахуванням цих обставин
варто розглядати правові режими як факультативні елементи підгалузей
права, які, утім, відіграють важливу роль у подоланні їх інституційної
недостатності.

Висновки до другого розділу
1. Характеристика внутрішньої структури галузей права, пов’язана
з виділенням підгалузей права, вимагає визнання того, що різні елементи
правової системи по-різному «вписані» у загальний соціальний контекст
та мають різну природу, слід використовувати різні інтерпретації такої
методології. По відношенню до системи права, яка традиційно пов’язується
з проблемою правової нормативності, має використовуватися концепт
нормативної структури, ідея якого полягає в інтеграції усіх сутнісних
аспектів елементів системи права: предмету правового регулювання, методу
правового регулювання, принципів права, юридичних конструкцій та правових
режимів.
2. Матеріальний критерій формування підгалузей права (предмет
правового

регулювання)

дозволяє

характеризувати

підгалузь

права

як результат внутрішньої фрагментації галузей права. Формування підгалузей
права є свідченням фрагментації нормативного правового регулювання.
Ця точка зору може бути додатково аргументована тим фактом, що
підгалузі виникають лише в складних галузях, що характеризуються
неоднорідністю предмета правового регулювання або високим ступенем
його складності. Фрагментація галузей права за рахунок спеціалізації
та

інституціоналізації

правозастосування

є

тривалим

процесом,

що

поєднаний з іншими факторами впливу на систему права, наприклад,
появою підзаконних нормативно-правових актів, проведенням кодифікацій та
інших заходів систематизації нормативного матеріалу.
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3. Ключовим фактором фрагментації галузевого предмету правового
регулювання

є

правозастосовна

практика.

Напрями

правозастосовної

практики Верховного Суду України свідчать про його активну участь
у процесі формування правової нормативності в цілому. На сьогодні
можна помітити тенденцію виокремлення в рамках правових позицій
Верховного Суду тих напрямів правового регулювання, які характеризуються
яскравою предметною специфікою, особливо це стосується формування
таких напрямів правового регулювання як сервісне право, яке поступово
набуває

рис

підгалузі

цивільного

права.Значення

правових

позицій

Верховного Суду для виокремлення та подальшої інституціоналізації
підгалузевих

предметів

правового

регулювання

є

помітним

і

в

рамках господарської юрисдикції. Сформовано низку правових позицій,
пов’язаних із такими підгалузями господарського права як господарське
договірне право, банкрутне право, конкурентне право, корпоративне право
тощо.
4. Для підгалузі права характерним є застосування більше одного
методу правового регулювання, з урахуванням специфіки регульованих
відносин. Кожна підгалузь права характеризується використанням загального
для відповідної галузі права методом, на додаток до якого з урахуванням
специфічних

рис

предмету

правового

регулювання

підгалузі

права конструюється додатковий метод чи правовий режим. Взаємодія
між родовим методом галузі права і додатковим методом підгалузі
права відбувається на основі принципу субсидіарності: підгалузь права
завжди має іманентно присутні елементи методу правового регулювання,
який використовується як первинна система засобів правового регулювання.
Коли цих засобів є недостатньо для врегулювання тих чи інших відносин,
або ж коли має місце прогалина в праві, на основі принципу субсидіарності
використовується родовий метод правового регулювання, характерний для тієї
галузі права, до якої належить відповідна підгалузь.
5. Співвідношення норм і принципів права на рівні підгалузей права,
полягає в тому, що останні мають сприйматися як індикатори тих соціальних
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необхідностей, які визначають загальну спрямованість відповідного масиву
правових норм. У цьому сенсі поява підгалузей права є формою суспільної
необхідності, реалізацією потреби людей в особливому регулювання тих чи
інших суспільних відносин. Принципи підгалузей права є квінтесенцією
соціальної необхідності, яка зумовлює автономізацію та самолегітимацію
відповідного масиву правових норм. Неможливо вважати підгалуззю права
масив правових норм, які не мають власних принципів, що втілюються в
правозастосуванні. Кожна підгалузь права обов’язково оперує специфічними
цільовими установками, які утворюють ціннісний зв’язок між нормативною та
ідеологічною складовими правової реальності.
6. Юридичні конструкції у підгалузях права завжди є похідними
від інших складових нормативної структури, передусім, від правових
режимів та принципів, хоча обіймають автономний статус серед елементів
нормативної структури підгалузі права. До такого роду юридичних
конструкцій,
юридичну

які

характеризують

конструкцію

процесуальне,

підгалузі

доказування

кримінальне

у

процесуальне,

права,

доказовому

можна

віднести

праві

(цивільне

господарське

процесуальне

та адміністративне процесуальне право), юридична конструкція договору, що
є фундаментальною для зобов’язального права та в господарському
договірному праві – підгалузях цивільного та господарського права
відповідно.
7. Не можна з упевненістю констатувати й той факт, що кожна підгалузь
права характеризується наявністю самосійного правового режиму, оскільки в
багатьох масивах правових норм він ще не сформований. Дійсно, як
зазначалося, формування правових режимів – це тривалий процес, оскільки їх
становлення не залежить винятково від волі законодавця. Правовий режим має
місце в тих сферах правового регулювання, в яких має місце унікальне
поєднання правових засобів (законодавчий аспект), практики їх реалізації
(діяльнісний

аспект)

та

(правозастосовний аспект).

відповідної

спрямованості

правозастосування
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8. Правові режими не завжди характерні для підгалузей права, однак якщо
підгалузь має власний правовий режим, це сприяє послідовнішій її
інституціоналізації.

Правовий

режим

є

найвищою

формою

правової

нормативності, а що більш нормативним є регулювання, то більш системним
воно стає. Це означає що наявність правового режиму є необов’язковим, але
тим не менш бажаним елементом нормативної структури підгалузей права.
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РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДГАЛУЗЕВОЇ ФРАГМЕНТАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

3.1. Формування та розвиток підгалузей у публічному праві України
Неминучість фрагментації системи права, як видається, не слід
розглядати як негативне явище. Як відомо, ускладнення системи є одним із
основних маркерів, що свідчить про її розвиток. Це, у свою чергу, означає, що
розвинені системи права обов’язково мають у своїй структурі утворення,
статус яких є невизначеним. Оскільки підгалузі права, як було показано вище,
характеризуються інституційною недостатністю, довкола них завжди точаться
суперечки у стані науковців. Особливо це характерно для перехідних
суспільств, розвиток системи права яких є доволі непередбачуваним [207,
с. 198–202].
Це актуалізує розгляд динаміки системи українського права, особливо – у
контексті перспектив формування в ній нових підгалузей. Сьогодні важко не
помітити, що нормативна структура права є рухомішою, унаслідок чого
українське право набуває усе більшого ступеня спеціалізованості, у зв’язку з
чим відбувається переосмислення традиційних уявлень про класифікацію
галузей права [53]. Отже, належить з’ясувати, яким чином правові спільності
публічного і приватного права відчувають на собі вплив такої спеціалізації і
фрагментації.
На сьогодні становлення публічного права в Україні проходить через
доволі складний період, пов’язаний з конституційною реформою, яка зачіпає
практично усі сфери правової системи: від судочинства до боротьби з
корупцією. Між тим справедливо стверджувати, що незважаючи на усі
трансформації сам феномен публічності як характеристика системи права
продовжує бути ядром правової системи України. Саме тому варто погодитися
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з точкою зору Ю. О. Тихомирова, що сьогодні відбувається переосмислення
самого поняття публічності, без зведення його до забезпечення лише
державних інтересів і з розумінням під ним загальних інтересів людей як
різного роду угрупувань, об’єднань, функціонування яких так чи інакше
забезпечує суспільний добробут [208, с.33]. При цьому В. В. Болгова вважає,
що публічне право може розумітися у кількох значеннях: 1) як система
нормативних приписів, що походять безпосередньо від держави; 2) як правове
відображення певної сфери суспільних відносин; 3) як система правових
засобів, призначених для задоволення публічних інтересів, заснованих на
публічних потребах; 4) як тип правового регулювання суспільних відносин;
5) особливий

тип

правових

вимог

та

правових

дозволів;

6) частина

національних правових систем низки держав континентальної Європи [209, с.
16].
Як видається, усі згадані іпостасі публічного права не є чимось окремим
чи самостійним. Під різними кутами зору публічне право є і сферою відносин,
і особливим методом правового регулювання, і частиною національних
правових систем (і не лише національних). Однак, не може бути жодних
сумнівів у тому, що публічне право є особливим згустком правової реальності,
де діють особливі правила організації і структурування нормативного
матеріалу.
Без будь-яких сумнівів, ядром і смисловим центром публічного права є
конституціоналізм. З цим погоджуються, як представники конституційноправової науки, так і фахівці у сфері загальнотеоретичної юриспруденції.
І дійсно, як пише А. Р. Крусян:«…Конституціоналізм – це політико-правове
явище,

правову(юридичну)

сутність

якого

зумовлено,

насамперед,

нормативно-правовою основою правової системи, якою с конституціяі
конституційне законодавство» [210, с. 127]. Саме тому доцільно поглянути на
те, як формуються підгалузі конституційного права.
Цікаво, що далеко не всі конституціоналісти в принципі ставлять питання
про існування в конституційному праві підгалузей, хоча очевидно, що
складність і поліструктурність конституціоналізму цьому неабияк сприяє. Так,
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звернувшись до докторської дисертації В. Л. Федоренка «Теоретичні основи
системи конституційного права України» [211], можна побачити, що система
конституційного права розглядається ним як органічна єдність природного та
позитивного, загальної й особливої частини, матеріального і процесуального,
національного та міжнародного конституційного права, які, у свою чергу,
складаються із системи інститутів і норм конституційного права, що
регулюють відповідні суспільні відносини. Таким чином, В. Л. Федоренко не
виділяє

у

структурі

конституційного

права

підгалузей.

Цікаво,

що

В. Л. Федоренко називає природне і позитивне конституційне право, виділяє
його загальну та особливу частину, розрізняє матеріальне і процесуальне
конституційне право, національне та міжнародне конституційне право в
структурі конституційного права України, іменуючи всі ці утворення зрізами
або

рівнями

[211,

с.

11–12].

Схожої

позиції

дотримується

також

О. В. Скрипнюк [212]. Але при цьому практично повністю ігнорується
вертикальна ієрархія конституційного права, що видається дивним і
непослідовним. Можливо, це пов’язано з прагненням дослідника пов’язати
систему конституційного права винятково з проблематикою формування
конституційного законодавства. Однак, у першому розділі цього дослідження
зазначалося, що формування підгалузей права є не стільки результатом
діяльності

законодавця,

скільки

наслідком

інституціоналізації

певної

юридично значущої діяльності.
Якщо розглядати конституційне право як цілісну нормативно-правову
основу системи права, то постає питання, чи можуть в його структурі взагалі
формуватися утворення, які з точки зору діяльнісного підходу можуть
претендувати на автономний статус всередині цієї фундаментальної галузі.
Виявляється, відповідь на це питання стає очевидною, якщо проаналізувати
статус органів, які становлять ядро системи стримувань і противаг. По суті,
лише діяльність одного органу набула такого нормативного статусу, що можна
говорити про існування окремої підгалузі конституційного права. Ідеться про
Верховну Раду України, а відповідна підгалузь – це парламентське право.
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Як і з будь-якою підгалуззю права, з парламентським правом в рамках
дискурсу конституціоналістів існує невизначеність щодо статусу цього
утворення в системі права. Через плутанину, що наявна на теренах науки
конституційного права стосовно визначення місця парламентського права в
системі права України, деякі вчені взагалі уникають давати відповідь на це
питання. Так, у ґрунтовній праці «Становлення парламентаризму в Україні: На
тлі світового досвіду» П. Кислий та Ч. Вайз дають досить розгорнуте
визначення парламентського права, проте, що дивно, не звертаються до
проблеми його ідентифікації як галузі, підгалузі чи інституту: «Сутність
парламентського права можна визначити так: парламентське право – це
сукупність нормативно-правових актів і положень, що зумовлюють порядок
формування та засади організації парламенту країни, права і обов’язки його
складових ланок та депутатів з метою створення ефективного законодавчого
поля, що спрямоване на утвердження політико-правового статусу людини як
громадянина цього суспільства, засад державного та суспільного ладу, і яке
визначає засади взаємовідносин законодавчого органу з іншими державними
органами,

об’єднаннями

громадян,

підприємствами,

установами

і

організаціями незалежно від форм власності, а також їх посадовими та
службовими особами» [213, с. 5–6].
Ю. Древаль зазначає, що на основі напрацювань науковців, які
досліджують сутність та структуру парламентського права, можна виділити
умовно «широке» (з акцентом на конституціях та інших нормативних актах,
що регулюють внутрішню організацію парламентів та їх зв’язки з «оточуючим
середовищем» політико-правового характеру) та «вузьке» (з акцентом на
парламентських процедурах, які унормовано у внутрішньопарламентських
статутах – регламентах та інших, зокрема, підзаконних актах) тлумачення
парламентського права [214, с. 45].
Власне, через наявність такого дуалістичного розуміння природи
парламентського права російський дослідник І. М. Степанов ще у середині
90-х років минулого століття зауважував, що не тільки в російськійлітературі,
алей

увсійсвітовій,

самепоняттяпарламентського

права

не
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отрималорозгорнутогоосмислення.

Вононібирозчинилосявтермінахтипу

«парламентські процедури», «парламентській процес» тощо, узятихузаголовки
та

в

інтерпретацію

великоїкількостіпублікацій,яккраїнознавчого,

так

і

компаративістського призначення. На думку І. М. Степанова, матеріальнийбік
парламентаризму завжди в основному глушивсяпроцесуальним [215].
На переконання І. М. Степанова, про парламентське право не можна
говорити як про окрему галузь, в першу чергу, тому, що воно нібито як
«розпилено» на велику кількість роз’єднаних груп норм, що їх зорієнтовано на
процедурне впорядкування відносин різних видів і на різних рівнях. Одна
справа – внутрішньопарламентські відносини та процедури (законодавчі,
контрольні, організаційні); інша – міжінституційні (Президент – парламент –
уряд – Конституційний суд); третя – процедури в сфері відносин публічноправової відповідальності (парламент – виборчий корпус, електорат).
Багатоманітність та різноплановість процедур ускладнюють формалізацію їх в
єдиному кодифікованому акті парламентського права. Вони розпорошені по
різних джерелах, причому не тільки права як такого [215].
Натомість, зустрічаються й прямо протилежні думки, пов’язані з
розглядом парламентського права як окремого утворення, що виходить навіть
за межі конституційного права. Так, Б. М. Топорнін писав про те, що
парламентське право є повноцінною галуззю права й все більшою мірою
відособлюється від конституційного права [216, с. 5–6].
Незважаючи на певну доктринальну невизначеність, сьогодні найбільш
поширеною є тенденція розуміння парламентського права як підгалузі
конституційного права. Зокрема, на це вказує С. І. Мотринець при дослідженні
процесу становлення парламентського права [217, с. 51]. Н. Л. Омельченко
зазначає, що інститут парламентського права набув властивостей підгалузі
конституційного права, яка в перспективі може сформуватися у самостійну
комплексну галузь національного права [218, с. 64]. Ю. Д. Древаль також
підкреслює, що парламентське право не може існувати без розгорнутих
вихідних теоретичних установок і прикінцевих теоретичних узагальнень. При
всій важливості процедурних норм парламентська діяльність все таки
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ґрунтується, насамперед, на матеріальних нормах конституцій і виходить з
принципів конституційного права [214, с. 46].
Такий підхід, як видається, є найбільш зваженим з ряду причин.
По-перше, складно погодитися з аргументами, що парламентське право не
може бути визнане підгалуззю конституційного права через те, що воно
розпорошене на матеріальні та процесуальні інститути, причому з явним
переважанням останніх. У загальнотеоретичній юриспруденції домінує думка
щодо того, що поєднання в рамках одного нормативного утворення
матеріальних і процесуальних складових (навіть на рівні інститутів права, не
кажучи вже про підгалузі чи, тим паче, галузі) є не просто нормальним, але й
бажаним, оскільки жодного «китайського муру» між матеріальним і
процесуальним правом не існує навіть в інституційному сенсі, не кажучи вже
про теоретичний[219].Разом з тим, навіть «чисто» процесуальні галузі (як,
наприклад, кримінально-процесуальне право) містять значну кількість норм
суто матеріально-правового характеру.
По-друге, на відміну від інших більш-менш самостійних нормативних
утворень в системі конституційного права, парламентське право має
найбільшу кількість норм, які стосуються парламентських процедур та
законотворчості. Так, ухвалення у 2010 р. Закону України «Про регламент
Верховної Ради України» [220] остаточно закріпило за парламентським
правом статус підгалузі суто з точки зору системийого джерел. Цей статус
закріпили й рішення Конституційного Суду України у справах «Про
законодавчу ініціативу» [221] і «Про обрання Голови Верховної Ради України»
[222].
Нарешті,

по-третє,

складно

ігнорувати

складність

і

масивність

парламентського права як нормативного утворення, яке, хоча й витікає
змістовно й концептуально з конституційного права, усе ж характеризується
значною самостійністю з точки зору існування в ньому особливих правових
режимів, юридичних конструкцій та принципів.
Безумовно,

парламентське

право

є

сформованою

підгалуззю

конституційного права, яка має всі перспективи в майбутньому стати
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самостійною галуззю українського права. Однак слід звернути увагу й на інші
доктринальні підходи, які використовуються для обґрунтування підгалузевої
диференціації конституційного права.
Так, В. Л. Федоренко вважає, що на статус окремої підгалузі
конституційного права може претендувати так зване референдне право, під
яким він розуміє сукупність якісно однорідних норм конституційного права та
інших галузевих норм права, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з
безпосередньою реалізацією народного суверенітету шляхом проведення
всеукраїнського та місцевих референдумів [223, с. 73]. На його думку,
референдне право має розгалужену систему інститутів і субінститутів:
«референдне право складається із взаємопов’язаних інститутів (субінститутів)
референдного права, що регулюють предмет і питання всеукраїнського та
місцевого референдумів; правовий статус суб’єктів референдного права
України; порядок організації та проведення референдумів, а також реалізації їх
рішень;

юридичну

відповідальність

за

порушення

референдного

законодавства; фінансове та інформаційне забезпечення референдумів тощо
[223, с. 73].
Інший приклад підгалузі конституційного права, що обговорюється в
науковій літературі – виборче право. На думку Р. П. Натуркач, норми
виборчого права, будучи

різновидом конституційно-правових норм і

володіючи загальними їх властивостями, відрізняються притаманними лише їм
оригінальними ознаками, зокрема: 1) специфіка, зумовлена змістом предмету
правового регулювання; 2) норми виборчого права мають яскраво виражений
політичний характер; 3) специфічне коло адресатів норм виборчого права;
4) норми виборчого права утворюють комплексну підгалузь права,що об’єднує
адміністративно-правові, фінансово-правові, кримінально-правові норми, а
також норми інших галузей права; 5) своєрідність зовнішнього оформлення
норми виборчого права [224, с. 68]. У цілому з авторською аргументацією
можна погодитися, хоча дослідниця дещо змішує поняття підгалузі й
комплексного інституту (що, як було показано в першому розділі роботи, є
доволі типовою методологічною помилкою). Цієї ж помилки припускається і
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О. В. Марцеляк, коли критикує підходи, відповідно до яких виборче право є
комплексним міжгалузевим інститутом [225]. Однак, проаналізовані в
цитованій статті риси виборчого права дійсно дають підстави говорити про
зародження такої підгалузі конституційного права.
Хоча конституційне право і є фундаментальною галуззю українського
права, усе ж його предмет не є достатньо широким для того, щоб це сприяло
появі й послідовній інституціоналізації значної кількості підгалузей права в
його структурі. Натомість адміністративне право, предмет якого є одним із
найширших в системі права України (найчастіше його визначають як суспільні
відносини, які виникають з метою реалізації і захисту прав громадян,
створення нормальних умов для функціонування громадянського суспільства
й держави, що пов’язані з: 1) діяльністю органів виконавчої влади; 2)
внутрішньоорганізаційною діяльністю інших державних органів, підприємств,
установ,

організацій;

самоврядування;
делегованих

4)

3)

управлінською діяльністю органів

здійсненням

повноважень

органів

іншими

недержавними

виконавчої

влади;

5)

місцевого
суб’єктами

здійсненням

правосуддя у формі адміністративного судочинства [226, с. 36]), має в своїй
структурі значну кількість нормативних утворень, які вже є або мають реальну
потенційну можливість стати підгалузями права.
Як слушно зазначає В. О. Заросило, «адміністративне право стає донором
для появи багатьох нових галузей українського права» [227, с. 164]. Але,
звісно, перш ніж перейти до такого рівня нормативної інституціоналізації, ці
галузі проходять статус підгалузей. Дослідник показує, що такі галузі
українського права, як спортивне право, освітнє право, споживче право,
сервісне право, медичне право, пенсійне право, фармацевтичне право,
міграційне право тощо вийшли саме з лав адміністративного права, стали
результатом фрагментації та спеціалізації сфери його правового регулювання
[227, с. 162]. На сьогодні ж спектр аналізованих та дискутованих в науковій
літературі підгалузей адміністративного права є доволі широким.
Наприклад, Т. В. Аніщенко пропонує в ролі підгалузі адміністративного
права розглядати право публічної служби. Вона пише, що це сукупність
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правових норм, які утворюють собою підгалузь особливого адміністративного
права та спрямовані на регулювання суспільних відносин, які виникають,
змінюються та припиняються з приводу прийняття приватних осіб на публічну
службу, проходження цієї служби та припинення ними служби на посадах
публічних службовців [228, с. 59]. Така позиція підтримується також
Л. Р. Білою-Тіуновою [229] та Р. С. Мельником [230]. Дійсно, правове
регулювання проходження публічної служби давно вийшло за рамки окремого
інституту адміністративного права і може розглядатися, як окрема підгалузь
права. На прикладі цієї підгалузі можна побачити усі специфічні риси такого
утворення: наявність окремого предмету, субсидіарне застосування методів
правового регулювання, наявність специфічного правового режиму (режим
публічної служби) та юридичних конструкцій.
Останнім часом набуває популярності проблематика спортивного права
як підгалузі адміністративного права. І хоча в літературі справедливо
стверджується, що з урахуванням різноджерельності цього нормативного
масиву на сьогодні можна говорити про самостійний статус спортивного права
в системі права України, в деяких дослідженнях наводиться доволі
обґрунтована думка, що спортивне право слід розглядати передовсім як
адміністративно-спортивне

право

і

сприймати

саме,

як

інституційно

недостатню підгалузь адміністративного права. Так, у своїй дисертації
О. А. Моргунов пише, що «система адміністративно-спортивного права є
складне,

дворівневе

утворення,

наповнене

нормами

та

інститутами

адміністративно-спортивного права. Така система, будучи залежною від
систем більш високого рівня – системи права та системи адміністративного
права, перебуває у стані постійного реформування, активність та глибина
якого залежать насамперед від рівня державної підтримки спорту. Тому
перелік та види, як норм, так і інститутів адміністративно-спортивного права
може мати продовження» [231, с. 46–47].
О. В. Джафарова та В. О. Іванов вважають, що спортивне право доцільно
поділяти на приватне і публічне, при цьому публічне спортивне право
пропонується визнати підгалуззю Особливої частини адміністративного права.
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У свою чергу, серед інститутів спортивного права як підгалузі Особливої
частини адміністративного права автори виділяють наступні: види спорту;
ліцензування у сфері спорту; спортивні заходи; спортивна медицина; освіта у
сфері спорту; національні збірні команди; спортивне суддівство; спортивні
звання, спортивні розряди та спортивні нагороди; матеріально-технічне та
фінансове забезпечення у сфері спорту; інформаційне забезпечення у сфері
спорту; державний контроль у сфері спорту; адміністративна відповідальність
за правопорушення у сфері спорту [232, с. 48].
Варто зазначити, що ситуація з місцем спортивного права у системі права
є доволі невизначеною. Ідеться про те, що незважаючи на позицію вітчизняної
доктрини, охарактеризовану вище, часто спортивне право наводять як приклад
існування неофіційного права, оскільки більшість джерел спортивного права
лежить за межами держави [233]. Це, у свою чергу, дозволяє розглядати
спортивне право не просто як окрему галузь права, але й як унікальну в своєму
роді галузь права. Однак при цьому, якщо обмежитися винятково офіційною
системою права, нормативно оформленою в українському законодавстві й
правозастосовній

практиці,

то

можна

пристати

на

позицію

учених-

адміністративістів, які наполягають на розгляді спортивного права саме як
підгалузі адміністративного права.
В структурі адміністративного права виділяють також таку підгалузь, як
адміністративно-господарське право, якій присвятив докторську дисертацію
Є. В. Петров

[234].

Ним

сформульовано

завдання

адміністративно-

господарського права, яке зводиться до визначення, з одного боку, правового
статусу та організації діяльності суб’єктів публічної адміністрації, задіяних у
реалізації економічної функції держави, а з іншого, – регулювання порядку
взаємодії між ними та суб’єктами господарської діяльності. В останньому
випадку мова йде про організаційно-правове регулювання господарської
діяльності, пов’язане як зі здійсненням прямого управлінського впливу на
суб’єкти господарювання (антимонопольне регулювання, регулювання цін та
тарифів, контроль, нагляд тощо), так і опосередкованого у вигляді публічно-
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сервісної діяльності (реєстрація, ліцензування, надання субсидій, дотацій
тощо).
Оригінальною можна також вважати пропозицію М. Лошицього щодо
виділення в структурі адміністративного права підгалузі поліцейського права.
На його думку, для виокремлення цієї «найважливішої підгалузі сучасного
адміністративного права» є всі передумови: по-перше, наявний специфічний
предмет регулювання – відносини у сфері громадського порядку, які є
специфічним різновидом управлінських відносин. Такі відносини вимагають
своєрідної правової регламентації, яка здійснюється за допомогою норм
поліцейського права. По-друге, своєрідність поліцейського права як підгалузі
виражається втому, що притаманний йому єдиний метод правового
регулювання базується на специфічному способі впливу на людську
поведінку – на нагляді та можливості в окремих випадках застосувати
адміністративний примус. Саме через це всередині підгалузі відбувається
складне поєднання регулятивних і правоохоронних (деліктних) норм, які
покликані забезпечити цілісне регулювання відносин у сфері охорони
громадського порядку та правопорядку. По-третє, поліцейське право як
підгалузь адміністративного права характеризує таку ознаку, як законодавча
відокремленість.

Норми

поліцейського

права

одержують

зовнішнє

оформлення в нормативних – законодавчих і підзаконних – актах [235, с. 172].
У цілому, варто зауважити, що саме адміністративне право дає низку
прикладів того, як правові інститути набувають статусу підгалузі права, при
цьому навіть за рахунок підвищення статусу окремих нормативних масивів,
вони не в змозі подолати інституційну недостатність через непродуману
правову політику. Наприклад, наскільки б неприємним був би цей факт,
сьогодні Україна змушена створювати нормативні та інституційні шляхи
юридичного оформлення окупованих територій, до яких, відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України», відносяться сухопутна територія
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України
цих територій, внутрішні морські води і територіальне море України навколо
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Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони
України уздовж узбережжя Кримського півострова і прилеглого до узбережжя
континентального шельфу України [236].
Основна теоретична проблема, що виникає в зв’язку з цим –
інституціональна

забезпеченість

або

незабезпеченість

тих

правових

нормативів, які регламентують життя на окупованих територіях. Питання в
тому, наскільки достатньою є інституціоналізація тих правових норм, які
визначають правовий режим цих територій, права громадян на цих територіях
і їх прав як вимушених переселенців. Інституційну недостатність правового
регулювання статусу тимчасово окупованих територій є сенс розглядати в
кількох напрямах. По-перше, це організаційна недостатність. До недавнього
часу питання захисту прав громадян на окупованих територіях, а також
переселенців, входять в компетенцію Міжвідомчого координаційного штабу з
питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення
антитерористичної операції, а також відділу Адміністрації президента України
з питань тимчасово окупованій території і соціальної адаптації переселенців. З
точки зору масштабу проблеми, а також неможливості її найближчого дозволу
необхідність створення органу спеціальної компетенції виглядало досить
очевидною, і на сьогодні, після майже трьох років з початку окупації, утворено
Міністерство у справах тимчасово окупованих територій.
По-друге, це нормативна недостатність. Вона, зокрема, виражається у
відсутності правової визначеності ряду законодавчих положень, на що
звертається увага в публіцистиці (на жаль, наукового аналізу цього нового для
українського права інституту поки проведено не було). Зокрема, створення
вільної економічної зони на півострові Крим, у результаті чого всі громадяни
України з кримської реєстрацією виявилися нерезидентами, призвело до
серйозних соціально-економічних проблем, серед яких – неможливість
банківських операцій, обмеження на ввезення та вивезення валюти тощо.
Нормативно не забезпечений також статус переселенців, яких, у зв’язку з
подіями на Донбасі стає все більше.
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Нарешті, по-третє, це процесуальна недостатність. Її зміст, хоч і
другорядний по відношенню до перших двох аспектів інституційної
недостатності, але в ряді випадків саме вона визначає найбільш суттєві
проблеми

правового

статусу

окупованих

територій.

В

українському

законодавстві, по суті, не зафіксовано процедури, що дозволяє громадянам
України, які проживають на окупованих територіях, реально захищати свої
права і свободи, використовувати українське законодавство – рівносильно
самоусуненню нашої держави з цієї проблемної сфери. У той же час, визнаючи
за собою право на Крим як на суверенну територію України, держава повинна
враховувати ту обставину, що обов'язок щодо забезпечення прав і свобод
людини і громадянина не зникає ні в зв'язку з війною, ні в зв'язку з іншими
надзвичайними ситуаціями, про них, зокрема, говорить Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод.
Інституційна недостатність правового регулювання статусу окупованих
територій є, таким чином, досить істотним дефектом сучасної української
правової системи, а також демонстрацією непідготовленості нашої держави до
юридично коректного відстоювання своїх суверенних прав. Подолання цієї
інституційної недостатності повинно стати одним з пріоритетних напрямів
правової політики України і розвитку системи адміністративно-правового
регулювання.
В останні роки значно активізувалися наукові розвідки у сфері
фінансового права та його підгалузевого поділу. Це особливо цікаво з тієї
точки зору, що не так давно саме фінансове право переважно розглядали як
підгалузь

адміністративного

права.

Сьогодні

ж

самостійний

статус

фінансового права в системі українського права вкрай нечасто ставлять під
сумнів (С. В. Очкуренко переконливо показує це, здійснюючи огляд підходів
до розуміння предмету і методу фінансового права [237]). Однак, при цьому
звертає на себе увагу неоднозначність підходу до виділення підгалузей
фінансового права. Так, Д. П. Дорошенко, розмежовуючи загальну й особливу
частини фінансового права, погоджується з думкою Н. І. Хімчевої щодо
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необхідності виділення таких підгалузей фінансового права як бюджетне
право, кредитне право і страхове право [238, с. 150].
Т. О. Кулінічева не називає кредитне і страхове право в числі підгалузей
фінансового права, натомість погоджується з виділенням бюджетного права, а
також наполягає на тому, що податкове право доцільно розглядати не як
окрему галузь, а як підгалузь фінансового права. Щодо бюджетного права
дослідниця пише, що воно посідає особливе місце в системі фінансового права
– воно є підгалуззю права, яка, у свою чергу, складається з двох інститутів:
«бюджетний устрій» та «бюджетний процес» [239, с. 282]. Коли ж
Т. О. Кулінічева наводить аргументи щодо підгалузевого статусу податкового
права, то, хоча прямо про це не пише, використовує ідею субсидіарного
застосування методу правового регулювання: «Фінансове право має свій
власний метод регулювання – імперативний метод владних приписів. І хоча у
податковому праві цей метод набуває певних особливостей, в цілому він
залишається фінансово-правовим. Йому притаманна безумовність владних
приписів, при якій у однієї зі сторін податкових відносин переважають права, а
в іншої – обов’язки. При цьому ці права, обов’язки, їх зміст, порядок їх
набуття та виконання визначаються не самостійно сторонами, а нормативноправовими актами» [239, с. 283].
У цілому можна констатувати, що більшість дослідників сходиться на
тому, що безсумнівною підгалуззю фінансового права є бюджетне право.
Л. В. Вакарюк пише: «…у сучасних умовах бюджетне право остаточно
сформувалось як підгалузь фінансового права. Це стало можливим з декількох
причин: по-перше, бюджетне право завжди регулювало широке коло
суспільних відносин; по-друге, результатом розвитку бюджетно-правових
відносин стало прийняття Бюджетного кодексу України – акта, який
уніфіковано регулює бюджетні відносини [240, с. 544]. Далі цей же дослідник
говорить про специфіку бюджетного права як підгалузі фінансового права, яка
виражається у такому: 1) велика кількість норм та їх структурованість в
інститутах; 2) наявність особливих бюджетно-правових норм; 3) суб’єктний
склад бюджетних правовідносин, який включає винятково суб’єктів владних
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повноважень, які розпоряджаються бюджетними коштами; 4) особливий
об’єкт бюджетних правовідносин – публічні фонди [240, с. 544–545].
Концептуально близьку характеристику специфічних риса бюджетного права
як підгалузі фінансового права надає також І. О. Образцова [241].
Помітно, що така характеристика бюджетного права створює небагато
передумов для його осмислення як підгалузі фінансового права, оскільки
Л. В. Вакарюк та І. О. Образцова фактично ігнорують загальнотеоретичні
конструкції, які мають при цьому використовуватися. Звертає на себе увагу те,
що сама наявність особливих правовідносин (зі специфічним суб’єктним
складом і об’єктом) ще не означає, що ці правовідносини є матеріальними
підвалинами для підгалузі права. Так само сумніви викликає констатація
наявності бюджетно-правових норм. У цілому галузева класифікація правових
норм не додає жодного нового знання, а тому в цьому немає особливого сенсу
(структурно і методологічно більшість галузевих норм практично не
відрізняються, а якщо й відрізняються, то не за рахунок норм як таких, а за
рахунок використання відповідного методу правового регулювання).
Натомість, напрочуд слушною та теоретично обґрунтованою є позиція
Є. А. Самойленка, який пише, що оскільки три ключові риси підгалузі права,
які відрізняють її від правового інституту: наявність двох або більше
інститутів права, їх спільна галузева приналежність та предметна єдність, то й
бюджетне право слід розглядати під відповідним кутом зору. На його думку,
бюджетне право охоплює щонайменше три правових інститути, що
утворюються на основі трьох типів бюджетних правовідносин:
1) відносини, що виникають із бюджетного устрою. Основними у цій
групі є відносини, які виникають між суб’єктами з приводу формування
бюджетної

системи

України,

визначення

її

принципів,

встановлення

класифікації доходів і видатків бюджетів;
2) відносини, що виникають у зв’язку із встановленням структури доходів
і видатків бюджетної системи та подальшим їх розподілом між бюджетами
різних рівнів. Основними з них є відносини з приводу законодавчого
встановлення загальної системи доходів і видатків, що закріплюються за
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бюджетами
встановлення

різних
у

рівнів,

правових

а

також

актах

законодавчого

представницьких

встановлення
органів

та

місцевого

самоврядування системи доходів та видатків на відповідний період для
бюджетів кожного рівня;
3) відносини з приводу бюджетного процесу. Основними в цій групі є
відносини між різними суб’єктами бюджетного права з приводу складання
проектів бюджетів та проектів бюджетно-правових актів, розгляд та
затвердження проектів бюджетно-правових актів, виконання бюджетів,
підготовка та затвердження звітів про виконання бюджетів [242, с. 193].
Таке методологічне обґрунтування підгалузевого характеру бюджетного
права виглядає більш релевантним сучасним уявленням про систему права.
Дослідник показує, що формування підгалузі бюджетного права доцільно
пов’язувати не стільки з нормами, скільки з правовідносинами і з тим, що їх
значущість для суспільства є настільки високою, що це безумовно веде до
інституційного їх виокремлення та оформлення як підгалузі фінансового
права.
У контексті проблем підгалузевої диференціації фінансового права часто
дискутується також статус банківського права. Деякі дослідники справедливо
наголошують на тому, що банківське право має комплексний характер,
оскільки в ньому в межах парадигми субсидіарності застосовується цивільноправовий метод (під час регулювання відносин між банками і клієнтами, а
також між комерційними банками) [243, с. 57]. Це ускладнює його
ідентифікацію як підгалузі фінансового права, в якому безумовно домінує
імперативний метод правового регулювання. Але, не слід ігнорувати і ту
обставину, що правовідносини, регульовані банківським правом, мають певні
унікальні риси: вони виникають у специфічній сфері економічної діяльності
держави і пов’язані із банківською діяльністю, складаються із двох елементів –
владно-організаційного і майнового, обов’язковим суб’єктом у таких
відносинах виступає банк, у цих відносинах задіяний комплексний метод
правового регулювання [244, с. 43].
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Схожим чином формується дискурс довкола податкового права. На
сьогодні фахівці дискутують щодо його статусу, у зв’язку з чим пропонується
вважати податкове право самостійною галуззю, підгалуззю фінансового права
чи комплексним правовим інститутом [245]. Між тим саме підгалузева
ідентифікація податкового права є найбільш популярною, що, однак, не
виключає поступового відходу від цієї позиції у середовищі спеціалістів.
Л. К. Воронова з цього приводу пише: «Норми фінансового права, які
регулюють податкові відносини, об’єднуються у підгалузь фінансового пава і
складають податкове право» [246, с. 214]. Такої ж точки зору дотримуються і
деякі російські вчені, такі як Ю. О. Крохіна, Н. І. Хімічева, В. В. Гриценко,
котрі визначають податкове право як підгалузь фінансового права, що
складається з сукупності фінансово-правових норм, які регулюють суспільні
відносини по встановленню податків і зборів, що зараховуються в бюджетну
систему, їхвведенню в дію та стягненню, здійсненню контролю за їх сплатою
[247, с. 387]. Вчені, які розглядають податкове право як підгалузь фінансового
права, для обґрунтування останнього виходять з таких критеріїв: норми
підгалузі права регулюють групу близьких відносин визначеного виду,
однорідність яких тягне за собою і правову єдність відповідних норм,
об’єднаних в інститут, та загальну для них правову специфіку. Не можна
вважати такий підхід достатнім для виділення підгалузі права, оскільки
фактично такі самі критерії застосовуються і для виділення правових
інститутів. Натомість,свідчення на користь того, що податкове право вийшло
за

рамки

правового

інституту

(хай

навіть

комплексного)

є

доволі

переконливими.
Варто окремо зупинитися на тому, що сучасне публічне право
характеризується

високим рівнем неоднорідності. У літературі

часто

звертається увага на неможливість виділення єдиних критеріїв, за якими
можна віднести окремі галузі права до приватного чи публічного. Ще більшою
мірою ця проблема ускладнюється через поступове оформлення соціального
права як особливої правової цілісності [248]. При цьому навряд чи можна
поділити думку тих науковців, які наполягають, що соціальне право вже
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можна розглядати як певну правову цілісність на рівні з публічним і
приватним правом. Як видається, такі висновки є дещо завчасними, особливо з
урахуванням тієї обставини, що до макрогалузі соціального права входить
лише трудове право і право соціального забезпечення.
Вважається, усе ж, специфіку трудового права та його підгалузевого
поділу доцільніше наразі розглядати

у контексті публічно-правового

регулювання, особливо з урахуванням того, що такої ж позиції дотримуються
також фахівці у сфері трудового права. Як справедливо вказує А. В. Кацуба,
трудове право зосереджує свої зусилля на забезпеченні основноположних прав
та законних інтересів громадян і покликане забезпечувати реалізацію
соціальних прав людини та спрямовує свої зусилля на досягнення гармонії
інтересів найманих працівників, роботодавців і держави задля забезпечення
соціальної злагоди та спокою у суспільстві [249, с. 312]. Така телеологічна
характеристика трудового права вказує на те, що воно також має розглядатися
в контексті нормативної фрагментації.
У той же час, складно констатувати наявність значної кількості
досліджень, де розглядалися б питання системи трудового права з чітким
баченням перспектив формування підгалузей трудового права. Частіше
розглядаються питання більш прикладного характеру. Так, М. О. Савєльєва
розглядає проблематику колективних трудових відносин і фактично приходить
до висновку про існування в трудовому праві підгалузі колективного
трудового права, хоча й не артикулює його [250]. На думку Н. Б. Болотіної,
підставою формування колективного трудового права є виокремлення
колективних трудових відносин, для регулювання яких об’єднуються відносно
відособлені норми трудового права, які й складають колективне трудове право
[251].
Вважається, підгалузева фрагментація трудового права ускладнена
процесами ідентифікації соціального права, які на сьогодні досі не завершені.
Саме тому можна констатувати низький рівень динаміки розвитку цієї галузі,
рівно, як і права соціального забезпечення.
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Важливо окремо зупинитися на тому, що підгалузі права формуються не
лише в галузях матеріального права, але й в галузях процесуального права,
яке, як відомо, aprioriє публічним правом. На відміну від матеріального права,
яке є більшою мірою рухомим, адаптивним до актуальних соціальних потреб,
процесуальне право тяжіє до пасивності і сталості. У цьому проявляється,
мабуть, найважливіша його риса й особливість в системі права: процес має
бути сталим, передбачуваним та чітко змодельованим, оскільки від цього
напряму залежить ефективність правозастосування.
Мабуть, найбільше уваги в літературі приділяється такому структурному
підрозділу процесуальних галузей права, як доказове право. Тут варто
зосередити увагу на тому, що позиція, яка відстоюється в спеціалізованій
літературі щодо статусу доказового права, є дискусійною. На диво, більшість
авторів,

які

господарського

є

спеціалістами
процесуального,

у

сфері

цивільного

кримінального

процесуального,

процесуального

та

адміністративного процесуального права, наполягають на тому, що доказове
право є комплексним, тобто міжгалузевим інститутом [172, 173, 252].
Аргументи, які наводяться на користь такої позиції, в цілому є типовими:
доказове право в усіх різновидах процесу має однакову методу, здійснюється
за допомогою близьких правових засобів, відбувається в межах подібного
правового режиму. Однак більш детальний погляд на доказове право показує,
що такий підхід є поверхневим.
По-перше, комплексний правовий інститут, не зважаючи на те, що він
складається з правових норм різних галузей права і є, таким чином, структурно
«розпорошеним» по всій системі законодавства, є цілісним явищем, інакше
неможливо називати його інститутом,як було показано в підрозділі 1.2, однією
з визначальних рис правового інституту є те, що він характеризується
найвищим з усіх елементів системи права рівнем цілісності й «щільності»
правового регулювання. Це автоматично передбачає, що правовий інститут не
може містити в собі положення, які базуються на різних принципах і в цілому
передбачають різну ідеологію свого застосування. Через це важливо
усвідомлювати відмінності правового режиму доказування в цивільному,
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господарському, кримінальному та адміністративному процесах. Незважаючи
на те, що в усіх видах процесу доказування слугує одній меті, це не є
достатньою підставою для того, щоб об’єднувати всю нормативну оболонку
цього процесу в комплексний правовий інститут. Це так само позбавлено
сенсу, як і проголошення комплексним правовим інститутом, наприклад,
правопорушення. Тобто тут ідеться радше не про комплексні правові
інститути, а теоретичні конструкції.
Зовсім іншого забарвлення проблема доказового права набуває, якщо
аналізувати його в контексті кожної окремої галузі права. Тут виникають всі
підстави говорити, що теоретична конструкція доказового права, втілена в
нормативну оболонку певної галузі процесуального права, набуває достатньо
високого рівня автономності, щоби виникла можливість констатувати його
підгалузевий статус. Про це пише, наприклад А. Штефан. Щодо цивільного
процесуального права використання для характеристики доказового права
поняття правового інституту, на її думку,може бути спростоване з двох
основних

позицій.

По-перше,

доказове

право

не

характеризується

відокремленістю невеликої групи правових норм, що є характерною рисою
правового інституту. Дійсно, більшість правових інститутів мають структурну
однорідність, тобто вони мають концентрований виклад в межах певної
частини нормативно-правового акту, в даному випадку – Цивільного
процесуального кодексу України. Доказове ж право міститься не лише в Главі
5 Розділу 1 ЦПК, але й в інших, не менш значимих для процедури доказування
частинах цього документу. По-друге, в конструкції доказового права можна
виокремити деякі інститути: інститут письмових доказів, інститут судової
експертизи, і це не відповідає рівню поєднання правових норм у межах
інституту права [172, с.33–34].
Однак, викликає подив остаточний висновок автора, коли вона відмовляє
доказовому цивільному праву у статусі підгалузі права й повертається до ідеї
комплексного правового інституту, чим очевидно порушує логіку власних же
аргументів. Комплексний правовий інститут є різновидом правового інституту
в цілому, а тому на нього поширюються усі ті ж самі характеристики.
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Виходить, що заперечуючи можливість розгляду цивільного доказового права
як правового інституту, А. Штефан тим самим одночасно заперечує і
можливість його розгляду як комплексного правового інституту.
Більш зваженою виглядає позиція В. Андрійцьо, який наводить чотири
аргументи на користь того, що цивільне процесуальне право містить у своїй
структурі доказове право саме як підгалузь права. По-перше, доказове право
як підгалузь цивільного процесуального права володіє власним предметом
правового регулювання, яким виступають суспільні відносини, що виникають,
змінюються та припиняються у процесі встановлення обставин цивільної
справи. По-друге, доказове право як підгалузь цивільного процесуального
права володіє методом правового регулювання, що є похідним від галузевого
імперативно-диспозитивного методу. По-третє, доказове право як підгалузь
цивільного процесуального права має структуру, характерну для підгалузей
права, а саме: об’єднує деяку кількість окремих інститутів і навіть має
загальну й особливу частину. Нарешті, по четверте, доказове право як
підгалузь цивільного процесуального права є нормативно і структурно
відособленою [253, с. 193–194].
Саме тому вартим уваги є той факт, що в багатьох правових системах
доказове право взагалі виходить за рамки інституційного і навіть галузевого
поділу системи права. На таку тенденцію вказує, наприклад, досвід правових
систем загального права, які, як відомо, характеризуються домінацією
процесуального права над матеріальним. Нормативна фрагментація різних
типів судових процесів в Англії та США поступово привели до того, що
судове доказування почали взагалі розглядати окремо від процесу, тобто
відповідні масиви норм подолали свою інституційну недостатність й набули
форми окремих напрямів правового регулювання у вигляді контрактного
доказового права, кримінального доказового права, арбітражного доказового
права тощо.
Очевидно, складно говорити про те, що тут може існувати пряма аналогія,
оскільки відомо, що англо-американське право в принципі не знає поділу
системи права на галузі через інший характер впливу кодифікацій на
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організацію нормативного матеріалу. Але процеси конвергенції правових
систем,

які

спостерігаються

останні

кілька

десятиліть,

вказують

на

необхідність врахування релевантного досвіду при конструюванні системи
права.
Таким чином, публічне право у сучасній Україні містить значну кількість
векторів і патернів підгалузевої інституціоналізації правового регулювання.
Ускладнення предмету правового регулювання таких фундаментальних
галузей права як конституційне, адміністративне, фінансове тощо веде до
появи усе більш автономізованих нормативних масивів, які мають усі шанси
на подолання інституційної недостатності у випадку наявності відповідної
правозастосовної та правоінтерпретаційної практики. Між тим, ієрархічна
будова

публічного

права,

пов’язана

з

чітким

підпорядкуванням

та

вертикальним структуруванням системи права не дозволяє окремим правовим
масивам вийти за межі статусу правових інститутів і подолати інституційну
недостатність.

3.2. Інституціоналізація підгалузей в приватному праві України
Приватноправова сфера – це зона найбільшої правової активності. Саме в
рамках приватного права відбувається переважна дія правочинів, в якій кожна
людина виступає суб’єктом щоденно, можливо, навіть не задумуючись про це.
Саме тому з точки зору загальнотеоретичної юриспруденції і філософії права
принципово важливою є теза щодо того, що саме приватне право є
квінтесенцією повсякденності у правовій реальності. Це неодмінно впливає і
на те, яким чином відбувається внутрішнє структурування цієї частини
правової реальності. Очевидно, що ті суб’єкти, які діють в приватноправовій
сфері, є більш ініціативними, що неодмінно впливає і на те, що
приватноправова реальність є більш рухомою. Саме тому проблематика
інституціоналізації підгалузей права у приватному праві набуває більш
яскравого забарвлення, ніж у публічному праві.
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називають

найбільш

глибинною

підвалиною сучасного громадянського суспільства [254, с. 37–40]. Не лише
класична, але й сучасна правова й політична філософія жодним чином не
ставить під сумнів те, що приватне право є квінтесенцією свободи і соціальної
відповідальності, а появу уявлень про приватне право часто називають
першою правовою революцією [156, с. 12, 255, с. 36]. Дійсно, приватне право
є саме тією нормативною та ідеологічною конструкцією, з якою найчастіше
має справу пересічний член суспільства. Незважаючи на те, навряд чи можна
вважати перебільшенням твердження, що саме приватне право найбільшою
мірою наближається до ідеалів природного права та здорового глузду [256].
Незважаючи на довгу історію свого існування, як у контексті світової
правової історії, так і в розрізі вітчизняної правової традиції, система
приватного права найчастіше осмислюється у контексті тривалих і вочевидь
далеких від свого завершення дискусій щодо співвідношення цивільного та
господарського права, в якій представники цивільного та господарського
права ламають методологічні списи, як щодо питань догматичного характеру,
так і щодо філософських проблем людської свободи та її меж. Не маючи на
меті долучатися до цієї дискусії, у цьому розділі основний ракурс розгляду
підгалузевої диференціації приватного права буде розглядатися в ракурсі
найбільш усталеного підходу, відповідно до якого до приватного права
включають цивільне, сімейне, житлове, земельне, торговельне, господарське
право, інші галузеві утворення в частині регулювання їх нормами відносин
між юридично рівними, приватними особами. Основу приватного права
становить цивільне право як найцінніший елемент всієї системи приватноправових утворень, що найбільш повно і послідовно втілює в собі риси
приватного права. Водночас керівна роль цивільного права не подавляє, не
нівелює особливостей і відмінностей окремих приватно-правових відносин,
чим пояснюється диференціація та формування певних підсистем приватного
права.
Доволі точним є пропоноване О. Ф. Скакун визначення приватного права
як сукупності погоджених правових норм, об’єднаних у галузі права, що
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регулюють майнововартісні відносини юридично рівних

суб’єктів за

допомогою диспозитивного методу правового регулювання [14, с. 32].
Як слушною зазначає С. П. Погребняк, підсумовуючи основні характерні
риси приватноправового методу, метод координації (диспозитивний метод)
надає учасникам суспільних відносин можливість самостійно визначати свої
права і обов’язки в межах, встановлених нормами права. Диспозитивність у
приватному праві характеризується як свобода суб’єктів у виборі варіантів
правомірної поведінки, у здійсненні наявних у них суб’єктивних прав
самостійно, незалежно, на власний розсуд. Вона традиційно пов’язується з:
1)

децентралізованим

(договірним)

правовим

регулюванням;

2) диспозитивними нормами права; 3) дозволом як головним способом
правового регулювання; 4) загальнодозвільним типом правового регулювання;
5) захистом прав за ініціативою суб’єктів цих прав. Вони утворюють типові
елементи цього методу [257, с. 16].
Тому, при аналізі підгалузей приватного права починати слід саме з
розгляду підгалузевого поділу цивільного права, оскільки, як було сказано
вище, воно є квінтесенцією приватноправової ідеології, і саме в ньому
максимально наочно прослідковуються фундаментальні риси приватного
права як феномену і підрозділу системи права.
Цікаво, що значимість цивільного права як галузі приватного права є
настільки високою, що навіть її конструкція і внутрішня організованість
інститутів часто розглядають як самостійний критерій типології правових
систем (в рамках правових систем романо-германського типу) [258]. На думку
Є. О. Харитонова, система (структура) сучасного українського цивільного
права може бути названа синкретичною, оскільки вона охоплює як традиційні
для всіх цивільно-правових систем елементи, так і ті нормативні утворення,
які інколи бувають представлені за межами цивільного права:
1) загальні положення – принципи цивільно-правового регулювання
суспільних відносин;
2) правове становище особи – право особистого статусу, що визначає
цивільні права та межі правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб;
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3) речові права (права на речі);
4)право інтелектуальної власності;
5) договори (договірні зобов'язання) – зобов’язальне право;
6) недоговірні зобов’язання;
7) спадкове право;
8) сімейне право [259, с. 31].
Стає очевидним, що такий перелік базується радше на прагненні охопити,
максимально представити сферу правового регулювання цивільного права,
аніж уявити його інституційні характеристики. По-перше, з восьми названих
«підрозділів» (як їх називає автор) цивільного права в розрізі підгалузевого
структурування цивільного права можна говорити лише про чотири: право
інтелектуальної власності, зобов’язальне право (або договірне право),
спадкове і сімейне право, причому щодо права інтелектуальної власності та
сімейного права існує особлива ситуація, пов’язана з усе більш послідовним
визнанням їх як самостійних галузей права. Це дещо ускладнює аналіз
підгалузевого поділу приватного права. По-друге, для багатьох цивілістів, і
Є. О. Харитонов у цьому сенсі не є винятком, характерним є прагнення
представити цивільне право як тотожне приватному праву, унаслідок чого за
межами розгляду опиняються ті сфери правового регулювання, які є
предметом більш детального аналізу фахівців у сфері господарського права
(наприклад, комерційне право чи інвестиційне право).
Найчастіше згадуваною в літературі підгалуззю цивільного права є, поза
сумнівами, зобов’язальне право, оскільки саме договори виступають найбільш
значимими правовими актами у сфері не лише цивільно-правових, але й у
цілому приватних відносин. У літературі звертається увага на те, що
зобов’язальне право є найбільшою за нормативним змістом підгалуззю
цивільного права. Норми зобов’язального права регулюють найширше коло
суспільних відносин, включаючи відносини цивільно-господарського обороту:
купівлю-продаж, поставку, оренду, підряд, перевезення вантажів, багажу й
пасажирів, надання послуг, страхування, банківський вклад і рахунок, спільну
діяльність, використання результатів науки, літератури і мистецтва, інші права
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(інтереси) інтелектуальної власності, захист здоров’я і майна фізичних і
юридичних осіб, зобов’язання, що виникають з безпідставного збагачення
тощо [166, с. 98]. Зобов’язальне право при цьому визначають, виходячи з того,
що це підгалузь цивільного права, що регулює цивільний оборот, тобто
відносини з переходу від одних осіб до інших матеріальних і нематеріальних
благ, які набувають форми цивільного зобов’язання, на підставі договору чи
інших визначених законом підстав [166, с. 99].
Цікаво, що підгалузь зобов’язального права, і в цьому вона подібна також
до підгалузі особистих немайнових прав чи речового права, виділяється
винятково на нормативній підставі. Іншими словами, багато в чому ця
підгалузь зобов’язана своїм існуванням обраній законодавцем структурі
Цивільного кодексу України. У свою чергу, це не узгоджується з інституційнофункціональним підходом до розуміння підгалузей права, відповідно до якого
одного лише нормативного структурування недостатньо для того, щоби
визнати той чи інший напрям правового регулювання підгалуззю права.
Набагато важливішим інструментом подолання інституційної недостатності
підгалузей права є юридична практика, яка дозволяє здійснювати послідовне
акцентування на тих відносинах, сферах, юридичних фактах тощо, які є
важливими й актуальними.
У цьому зв’язку по відношенню до зобов’язального права склалася дещо
парадоксальна ситуація, коли один його інститут набув статусу більш
значимого, аніж саме зобов’язальне право, але при цьому не став окремою
підгалуззю цивільного права. Ідеться про договірне право. Як справедливо
зазначає З. М. Юдін, правильне розуміння договірного зобов’язання та його
меж потребує звернення до чогось більш фундаментального, аніж воля, довіра,
ефективність, чесність та угода (власне, це і є та п’ятірка понять, яка зазвичай
використовується для пояснення правової природи договору у межах
цивільного права та загальної теорії договору). Орієнтуючись на теорію
індивідуальних прав, дослідник пише, що «договірне право є такою системою
загальних принципів та більш специфічних правил, функція яких полягає в
ідентифікації прав індивідів, зацікавлених у передачі своїх правомочностей, та
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індикації умов, коли можна легітимно застосовувати примус з метою
збереження цих прав та відновлення будь-яких несправедливих втручань у
процес їх передачі» [260, с. 133].
Саме тому важливо усвідомлювати, що договірне право, яке сьогодні усе
частіше ототожнюють з правом зобов’язальним, є унікальною конструкцією
приватного права, яка зумовлює його специфіку, надаючи учасникам
приватних правовідносин якнайширшу свободу дій, визначає їх можливість
самим виступати законодавцями для самих себе, але в рамках, визначених
законодавством. Саме тому, як стверджує О. Яворська, договірне право – це
система соціальних норм, встановлених учасниками цивільного обороту, в
тому числі правових норм, встановлених і санкціонованих державою [261,
с. 155–156].
Чому настільки важливим є розгляд зв’язку між зобов’язальним і
договірним правом з точки зору підгалузевої фрагментації цивільного права?
Справа в тім, що на прикладі цих двох нормативних утворень яскраво видно
проблему інституційної недостатності та засобів її подолання. Орієнтуючись
винятково на законодавчі підходи, цивілісти іноді не враховують специфіку
того запиту, який створює юридична практика. У цьому сенсі орієнтація на
зобов’язальне право, а не на договірне право, створює умови, коли
інституційна структура цивільного законодавства іде врозріз з інституційною
системою цивільного права.
Протилежну ситуацію можна спостерігати в господарсько-правовій
літературі, де договірне право розглядається з точки зору більш послідовних
методологічних підходів. Так, О. А. Беляневич пише, що господарське
договірне право як складова господарського права є одним з результатів
процесу спеціалізації в праві, який пов’язується із диференціацією відносин в
економіці та формуванням галузі господарського права. Але при цьому, через
те, що в структурі Господарського кодексу України розділ IV має назву
«Господарські зобов’язання», а не «Господарське зобов’язальне право» (за
аналогією з Цивільним кодексом), господарське зобов’язальне право не стало
широко використовуваною теоретичною конструкцією, що дозволило оминути
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ситуацію, коли задана законодавцем інституційна структура «тиснула» на
висновки і умовиводи науковців. Саме тому О. А. Беляневич показує,
щогосподарське

договірне

право,

будучи

складовою

господарського

зобов’язального права як підгалузі господарського, в перспективі може
збільшити свою питому вагу в структурі господарського права, виходячи із
загальної посилання ст. 176 ГК про те, що організаційно-господарські
зобов’язання суб'єктів можуть виникати з договору та набувати форми
договору [262, с. 83, 105–106].
Наведений аналіз зобов’язального права в цивільному та господарському
праві

дозволяє

продемонструвати

важливу

деталь

інституціоналізації

підгалузей права: часто локомотивом такої інституціоналізації є окремий
інститут, що входить до підгалузі, і його значення може виявитися настільки
вагомим, що це може вплинути на весь подальший шлях її становлення.
Дійсно, складно передбачити майбутнє цивільного зобов’язального права та
господарського зобов’язального права, оскільки в практичному сенсі статус
цих підгалузей жодним чином не змінився з часу ухвалення Цивільного та
Господарського кодексів. Натомість багато що в українській правовій системі
вказує на те, що сфера застосування договірного права буде лише
розширюватися. Не виключеним є й варіант, що поступово цивільне договірне
право і господарське договірне право вийдуть за межі статусу правових
інститутів і постануть як більш самостійні нормативні утворення.
Повертаючись до розгляду проблем підгалузевого поділу цивільного
права, слід зупинитися на спадковому праві, оскільки поряд із зобов’язальним
правом це нормативне утворення,якемайже не викликає спорів щодо його
підгалузевого статусу. Загальний підхід у цивілістичній науці зводиться до
того, що спадкове право – сукупність правових норм, які регламентують
порядок та умови переходу майнових прав та обов’язків померлоїособи до
інших осіб.
Спадкове право належить до числа найбільш значущих нормативних
утворень у цивільному праві. З історичної точки зору спадкове право склалося
як феномен, покликаний забезпечувати баланс між публічними і приватними
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інтересами у сфері майнових відносин, і на сьогодні саме спадкове право
регламентує один із найпоширеніших способів переходу права власності і
створює передумови для захисту майнових прав.
За своїм нормативним обсягом спадкове право є найменшою підгалуззю
цивільного права, на що вказує існування в ньому лише трьох правових
інститутів: спадкування за законом, спадкування за договором і спадкування
за заповітом. При цьому цікаво, що інколи саме спадкове право помилково
називають інститутом, на що правильно звертає увагу Р. Прилуцький:
«визнаючи об’єктивну необхідність і обґрунтованість поділу цивільного права
України як галузі права на правові норми, що формують підгалузі, інститути і
навіть субінститути чи генеральні інститути, ми, тим не менше, погоджуємось,
що це питання знаходиться ще на стадії науково-теоретичного осмислення і
далеке від остаточного вирішення. Очевидно, що об’єднання трьох інститутів
не може бути інститутом. Через це спадкове право коректно іменувати
підгалуззю цивільного права» [263, с. 255].
Очевидно, що від спадкового права навряд чи доцільно чекати подолання
інституційної недостатності та виходу на рівень самостійної галузі права. Це
пов’язано, передусім, з відсутністю передумов для того, щоб запит юридичної
практики сформував щодо спадкової сфери спектр автономності. У сучасних
умовах складно уявити юристів, які б спеціалізувалися винятково на
спадкових спорах чи супроводі спадкових правовідносин.
Концептуально спадкове право як підгалузь цивільного права тісно
пов’язана з сімейним правом, дискусії щодо нормативного статусу якого
тривають уже не перше десятиліття. У сучасній юридичній науці утвердилися
два погляди на місце сімейного права в системі права України, які, по суті,
мало чим відрізняються від концепцій 60-70 років ХХ ст.: згідно з першим,
сімейне право є підгалуззю цивільного права, згідно з другим, сімейне право –
це самостійна галузь українського права, яка має свої, відмінні від цивільного
права, предмет і метод правового регулювання.
Як виявилося, у випадку з сімейним правом склалася ситуація, подібна до
ситуації з правом інтелектуальної власності. Інституційна недостатність,
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властива всім без винятку підгалузям права, є дискретною категорією, що
ускладнює її застосування як критерію виділення відповідних нормативних
масивів. Інституційна недостатність має визначатися з урахуванням цілої
низки факторів, що мають праксеологічне походження, передусім –
правозастосовне. Виникнення двох протилежних підходів, коли відповідно до
одного сімейне право проголошується підгалуззю цивільного права, а
відповідно до іншого – самостійною галуззю, пов’язане з тим, що у першому
випадку інституційна недостатність оцінюється винятково в нормативному
аспекті, а в іншому – також в правозастосовному. На нашу думку, юридична
практика є більш вагомим критерієм інституціоналізації нормативного
матеріалу, ніж структурування законодавства.
Саме

дискретний

характер

категорій

інституційної

недостатності

ускладнює застосування історичної методології в сприйнятті системи права.
Справа в тому, що більшість авторів, які наполягають на підгалузевому статусі
сімейного права в системі цивільного права України використовують саме
історичний аргумент. Є. О. Харитонов наполягає на тому, що невиділення
сімейного права як окремої галузі права пов’язано з тим, що Україна здійснила
рецепцію римського права в рамках східної традиції – через Візантію, де
шлюбно-сімейні

відносини

традиційно

входили

до

сфери

правового

регулювання церкви, як і багато інших відносин, які пізніше стали
регулюватися цивільним правом. Через це навіть проведена кодифікація
сімейного права не змінила його підгалузевого статусу. Це усе та ж цивільноправова сфера правового регулювання [264]. Такий діахронний підхід,
заснований не принципі історизму, є доволі поширеним. Однак він не дозволяє
побачити трансформацій нормативного матеріалу за сучасних умов.
Саме через ці міркування можна дійти висновку, що сімейне право є
прикладом подолання інституційної недостатності й перетворення підгалузі на
самостійну галузь права. Доволі показовими є аргументи, які наводить на
користь самостійності сімейного права у системі права України Т. Боднар
[265, с. 130–131]. Спробуємо проаналізувати їх з точки зору інституційнофункціонального підходу до підгалузей права:
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1) сімейно-шлюбні відносини виникають не зі звичайних юридичних
фактів, характерних для цивільних правовідносин (наприклад, односторонній
правочин, договір, делікт тощо), а з таких своєрідних юридичних фактів, як
шлюб і родинні стосунки, материнство і батьківство, усиновлення і патронат.
Наявність своєрідних юридичних фактів для підгалузей права – це типово. Як
було показано в підрозділі 2.2, нормативна структура підгалузі права спонукає
до формування особливих юридичних фактів, що є наслідком субсидіарного
застосування методів правового регулювання. Тому саме по собі існування
особливих юридичних фактів не може вважатися достатньою підставою для
виведення сімейного права за рамки підгалузевого статусу;
2) сімейно-шлюбні відносини є переважно особисто-правовими, а вже
потім – майновими, тоді як у цивільному праві превалюють майнові
відносини, а особисті посідають незначне місце. Цей аргумент видається
більш вагомим, оскільки він дозволяє вийти до конструювання предмету
правового регулювання сімейного права. У підрозділі 2.1 доводиться, що
підгалузь права виникає унаслідок фрагментації, тобто розділення і
спеціалізації

галузевого

предмету

правового

регулювання.

Однак,

фрагментація не може мати наслідком перебудову, зміну акцентів й структуру
предмету правового регулювання. Тут же доволі помітною стає не просто
специфіка предмету правового регулювання сімейного права, його родовий
характер з предметом цивільного права, але й гетерогенність сімейних
відносин, їх неподібність до відносин цивільно-правових;
3) сімейно-шлюбні права і обов’язки, за загальним правилом, є
невідчужуваними, «позаоборотними» (йдеться як про особисті, так і про
майнові права та обов’язки), тобто не можуть передаватися іншим особам; їх
не можна продати чи купити, подарувати чи заповідати. Інша справа – з
більшістю цивільних прав і обов’язків. Із цим висновком можна частково
посперечатися, але в своїй основі він є коректним. Знову ж таки, ідеться про
специфіку предмету і методу правового регулювання. Сімейні правовідносини
передбачають невідчужуваність соціальних ролей. Статус батька чи матері,
так само, як статус дружини чи чоловіка, неможливо передати іншій особі,
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його можна лише набути або втратити в силу певних юридичних фактів. У
цьому сенсі рівень дискреційності у сімейному праві є набагато нижчим, ніж у
цивільному праві, що суттєво впливає на уявлення щодо методу правового
регулювання.
Ці специфічні риси сімейного права дозволяють констатувати подолання
ним інституційної недостатності як підгалузі цивільного права. Звісно, це
жодним чином не скасовує того факту, що Цивільний кодекс залишається
важливим джерелом правового регулювання сімейних правовідносин, але для
підгалузі права принцип єдності джерела правового регулювання не відіграє
тієї принципової ролі, як, наприклад, для правових інститутів. Проведення
двох кодифікацій сімейного права впродовж останніх десятиліть показали, що
формування

відповідної

галузі

законодавства

є

навіть

не

справою

майбутнього, це – факт сьогодення. Це вплинуло й на сферу юридичної
практики, для якої сімейні правовідносини усе частіше стали розглядатися, як
самостійні по відношенню до цивільних правовідносин.
У попередніх розділах уже зверталася увага на право інтелектуальної
власності, як ще одного прикладу подолання підгалуззю права своєї
інституційної недостатності. Саме тому дозволимо собі зупинитися лише на
окремих принципово важливих питаннях, які пов’язані з підгалузевим чи
галузевим статусом права інтелектуальної власності. Двома типовими
аргументами на користь того, що право інтелектуальної власності вийшло за
межі підгалузевого поділу цивільного права, є його різноджерельність та
складна структура.
Дійсно, якщо взяти до уваги те, що сімейне право отримало автономне
інституційне втілення у Сімейному кодексі України, то можна навести
контраргумент, що право інтелектуальної власності «свого» кодексу не має.
Однак як уже неодноразово підкреслювалося, наявність кодифікованого акту
має принципове значення для виділення галузей законодавства, коли ж ідеться
про галузі права це лише факультативний фактор, який не завжди відіграє
критично важливу роль. У випадку з правом інтелектуальної власності більш
важливим є не наявність чи відсутність відповідного кодексу, а характер
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джерел. Говорячи про джерела права інтелектуальної власності, доцільно
згадати і про стандарти, що закріплені у цій сфері – міжнародного та
національного рівня. Зокрема, такими є Стандарти Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (ВОІВ), які є нормативними документами, що
стосуються інформації та документації промислової власності та містять
правила і рекомендації щодо уніфікованих методів представлення інформації
на різних носіях. У цьому сенсі право інтелектуальної власності, можливо,
єгалуззю українського права, в якій найбільшою мірою застосовуються
міжнародно-правові джерела, що дуже посилює статус цього нормативного
утворення в системі права України.
Що ж стосується другого аргументу, то подолання інституційної
недостатності часто пов’язують з формуванням в підгалузях права інститутів,
значимість яких є настільки високою, що вони сприяють автономізації
відповідного предмету правового регулювання. Саме тому, як справедливо
зазначає російський дослідник В. В. Васильєв, у системі права інтелектуальної
власності необхідно виділити чотири інститути: інститут авторського права і
суміжних прав, інститут патентного права, інститут засобів індивідуалізації й
інститут нетрадиційних об’єктів інтелектуальноївласності [266, с. 97].
Ці два фактори дозволяють науковцям робити висновок про те, що право
інтелектуальної власності в силу змішаного характеру його галузевого методу
правового регулювання (який містить значну сферу імперативності) слід
розглядати як комплексну галузь права. Так, В. І. Венедиктова пише, що
предмет права інтелектуальної власності при визнанні деяких нетілесних благ
об’єктами авторського і патентного права є ширшим, ніж предмет цивільного
права, але цивільні правовідносини становлять більшу частину в регулюванні
права інтелектуальної власності. Патентне право включає відносини, що
виникають між заявником, який вимагає від держави видачі охоронного
документа (патенту, свідоцтва), і державою в особі патентного відомства. Такі
відносини є публічними (владними) і підлягають регулюванню методом
адміністративного
предмета

права

права

(влада-підпорядкування).

інтелектуальної

власності

Неоднорідний

зумовлює

склад

імперативні

та
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диспозитивні

засади

його

методу.

Аналізуючи

стан

науки

права

інтелектуальної власності з питання співвідношення предмета та методу, їх
взаємозв’язку

і

взаємозумовленості,

можна

припустити,

що

право

інтелектуальної власності використовує всі різновиди наявних у праві
прийомів і способів, які властиві й іншим галузям права, але є особливості, що
притаманні саме галузевому методу [267, с. 40].
Право інтелектуальної власності – хрестоматійний, ідеальний випадок
подолання галуззю права інституційної недостатності саме за рахунок
юридичної практики. Зростання значущості інтелектуальної діяльності,
активізація боротьби з порушенням авторських прав за часи Інтернету в рази
підвищила актуальність права інтелектуальної власності, що не могло не
вплинути на місце цього нормативного утворення в системі права України.
Від підгалузей цивільного права слід перейти до підгалузей права
господарського. Специфіка цієї галузі багато в чому визначається тим
теоретико-методологічним тлом, на якому розгорнулася дискусія цивілістів та
господарників. Оскільки ця дискусія у цілому зводиться до питання щодо
існування чи неіснування господарського права як самостійної галузі права, то
доволі очікуваною й послідовною реакцією ідеологів господарського права
стало прагнення посилення інституційної самостійності цієї галузі. Одним із
варіантів такого посилення стало поглиблення наукових розвідок у сфері
підгалузевого поділу господарського права. Саме завдяки цьому сьогодні
ведуться активні дослідження щодо питань інституціоналізації таких
підгалузей господарського права, як корпоративне, інвестиційне, конкурентне,
транспортне, портове тощо.
Якраз корпоративне право стали розглядати з позицій формування
підгалузей господарського права найраніше – фактично одразу після вступу в
дію Господарського кодексу України. Так, Р. Б. Прилуцький справедливо
стверджує, що корпоративне право, незважаючи на відсутність відповідної
нормативної конструкції в українському законодавстві, міцно закріпилося як
поняття юридичної теорії і практики. Здійснивши аналіз доктринальних
положень правової науки, чинного господарського законодавства і судової
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практики дослідникдоходить висновку, що корпоративне право – це підгалузь
господарського права, яка складається із системи норм та інших джерел, що
регулюють корпоративні відносини, які виникають у процесі створення,
діяльності та припинення корпоративних підприємств (корпорацій) [268, с. 8].
Звісно, можна посперечатися з такою дефініцією, але сам підхід,
запропонований автором, підтверджує нашу основну теоретичну тезу:
формування підгалузей права пов’язане не стільки з тим, яким чином моделює
систему права законодавець, скільки з тим, наскільки актуальним є відповідне
нормативне утворення для юридичної доктрини і практики. Корпоративне
право як підгалузь права є цікавим тим, що це, мабуть, один із небагатьох
нормативних масивів, щодо якого між цивілістами та господарниками
практично ніколи не виникає спорів і практично всі одностайні в тому, що
корпоративні відносини не входять до предмету правового регулювання
цивільного права і цілком належать до сфери правового регулювання
господарювання. Це є важливим аргументом на користь самостійності
господарського права.
Схожа ситуація спостерігається з інституціоналізацією портового права,
про яку пишуть О. П. Подцерковний та Ю. З. Драпайло. На думку
О. П. Подцерковного, виділення портового права як підгалузі господарського
права варто усіляко підтримати та розвинути, у тому числі із обґрунтуванням
критеріїв

підгалузевої

диференціації

господарського

права

як

от:

обґрунтування специфічного характеру господарської діяльності у портах на
підставі виявлення своєрідності економічної галузі портового господарства,
окреслення

специфічного

кола

законодавства,

специфічних

суб’єктів

портового господарства, принципів та інших системоутворюючих елементів у
цій сфері.Підгалузева диференціація, на думку дослідника, у цьому плані
дозволяє не «вигадувати» якісь нові методи правового регулювання
відповідних відносин, а застосовувати притаманні загалом господарському
праву методи, пояснюючи особливість дії цих методів у конкретно-спеціальній
сфері портових відносин [269, с. 11].
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Ю. З. Драпайло наводить більш розгорнуті аргументи на користь
визнання портового права підгалуззю господарського права.На його думку,
підгалузевій інституціоналізації портового права сприяють: формування
специфічного правового режиму господарювання у морських та річкових
портах;

поступове

відокремлення

відповідного

предмету

правового

регулювання; виникнення особливостей методу правового регулювання
господарських відносин у портах; навіть формування системи принципів
портового права, до яких дослідник відносить принцип рівності прав та
обов’язків суб’єктів портового господарства, принцип збереження у державній
власності

стратегічних

об’єктів

портової

інфраструктури,

принцип

забезпечення економічної конкуренції у морському порту, принцип поєднання
загального та локального регулювання господарських правовідносин у портах
[270, с. 23–29].
У висновку обидва автори доходять до позиції, що дозволяє їм
констатувати підгалузевий характер портового права у системі господарського
права. Ними не виключається вплив на портові правовідносини й інших
галузей права, насамперед, цивільного, морського (як національного, так і
міжнародного), трудового тощо, але саме господарські норми найбільшою
мірою сприяють інституціоналізації цієї підгалузі права. Такий висновок у
цілому можна підтримати з точки зору пропонованої нами теорії підгалузей
права. Дійсно, з інституційної точки зору портове господарювання є тією
сферою економічної активності, яка очевидно характеризується високим
рівнем специфічності. Це зумовлює поступове формування запиту юридичної
практики на виокремлення нормативної структури, яка б забезпечувала
послідовне правове регулювання відповідних актів поведінки та правових
відносин. Важливо, що дослідники під час свого аналізу вдалися до
визначення усіх ключових факторів формування підгалузей права: предмету і
методу правового регулювання, принципів підгалузі права, специфічних
правових конструкцій і навіть правового режиму.
Іншим прикладом інституціоналізації підгалузі господарського права є
транспортне право, якому присвячується усе більша кількість публікацій. Так,
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на думку О. В. Клепікової, беручи до уваги позицію системного підходу,
транспортне право може бути визначено як підгалузь господарського права,
що однозначно сприятиме вирішенню питання про існування зв’язків із
системою господарського права та іншими галузями права. Додатковими
аргументами для визначення транспортного права підгалуззю господарського
права можуть бути такі:
1) кодифікація господарського законодавства, що зумовлює наявність
загальних норм про транспорту діяльність;
2) системність і кодифікованість транспортного законодавства з огляду на
множинність норм, що регулюють транспортну діяльність та їх галузевий
характер.
Таким чином, з погляду дослідниці, транспортне право як елемент
системи

права

є

підгалуззю

господарського

права,

визначення

якої

зумовлюється галузевим характером правового регулювання транспортних
відносин [271, с. 140].
Цікаво, що з методологічної точки зору під час обґрунтування
підгалузевого характерутранспортного права використовують концепцію
галузевого об’єктивізму, що має соціолого-позитивістське походження.
Відповідно
відносинами,

до

цієї
а

концепції,

тому

нормативність

формування

слідує

за

суспільними

права

є

результатом

підгалузі

інституціоналізації відповідних відносин.
Доречі, галузевий об’єктивізм часто використовують саме як інструмент,
за допомогою якого розглядають підгалузевий поділ господарського права,
адже ідеологія цієї галузі права полягає в тому, що воно покликане
обслуговувати економічні відносини. Галузевий об’єктивізм зумовлює
визначення транспортних правовідносин із загальнотеоретичних позицій,
відокремлюючи їх від інших правовідносин за галузевою ознакою. Галузевий
об’єктивізм може зумовлювати внутрішню та зовнішню абстракції. Зовнішня
абстракція передбачає домінуюче значення галузевої ознаки транспортних
правовідносин і надає можливості для виділення їх серед інших правовідносин
у

загальнотеоретичному

значенні,

і

поряд

з

іншими

галузевими
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правовідносинами

(цивільно-правовими, адміністративними

тощо)

–

у

спеціальному значенні. Внутрішня абстракція якнайбільше характеризує
транспортні правовідносини як вид господарських і зумовлює їх виділення в
окрему категорію поряд з іншими видами господарських правовідносин –
страховими, інвестиційними, посередницькими тощо.
Дискусійним в господарській літературі є питання щодо інвестиційного
права та його статусу у системі права України. Прихильники цивілістичного
підходу наполягають на тому, що це самостійна галузь українського права,
натомість фахівці у сфері господарського права висловлюють позицію,
відповідно до якої інвестиційне право є його підгалуззю.
На думку О. М. Вінник, наявність:
1)

власного

предмета

регулювання

(інвестиційних

відносин,

що

складаються щодо безпосереднього здійснення інвестування, його організації,
управління та контролю, і переважно є різновидом господарських відносин);
2) методів правового регулювання, аналогічних методам господарського
права, що забезпечують збалансоване врахування та захист публічних та
приватних інтересів (метод автономних рішень, метод владних приписів,
метод координації або узгодження, метод рекомендацій);
3)

інвестиційного

законодавства

як

нормативно-правової

основи

(джерела) інвестиційного права;
4)

різноманітності

інвестиційних

відносин,

зумовленої,

зокрема,

численністю форм інвестування,
дозволяють згідно з канонами юридичної науки визнати інвестиційне
право підгалуззю господарського права. Відповідно, інвестиційне право
визначається авторкою як підгалузь господарського права, що регулює
інвестиційні господарські відносини за участю інвесторів та інших учасників
інвестування із застосуванням методів правового регулювання, притаманних
господарському праву, і базується на інвестиційному законодавстві як
підгалузі господарського законодавства [272, с. 54].
Незважаючи

на

загальну

коректність

підходу,

пропонованого

дослідницею, слід, утім, звернути увагу на певну невідповідність його
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теоретичним основам виділення підгалузей права. Зокрема, коли авторка пише
про тотожність методу інвестиційного права методу господарського права,
вона тим самим констатує інституційну недостатність відповідного правового
масиву. Як було показано у підрозділі 2.2, коли йдеться про формування
підгалузей права, в їх основі формуються свої специфічні прийоми правового
регулювання та особливий режим їх застосування, що веде до витіснення
загальногалузевого методу правового регулювання та його застосування
винятково на субсидіарній основі.
Утім, неврахування О. М. Вінник цієї обставини не означає, що
інвестиційне право не характеризується відповідною специфікою щодо методу
правового регулювання. Як зазначає В. Поєдинок, при аналізі методу
правового регулювання цієї підгалузі права, необхідно враховувати також
концептуальну наповненість цього регулювання – інвестиційне право регулює
відповідні відносини з перспективи інвестора-капіталовласника, зацікавленого
у здійсненні економічно ефективних інвестицій. Це не заперечує урахування в
інвестиційно-правовому регулюванні публічних інтересів. Разом з тим,
публічні інтереси не є поняттям із заздалегідь визначеним змістом, а їх зміст
може пов’язуватися з цілком різними цільовими установками. Саме тому
В. Поєдинок наполягає на тому, що в контексті інвестиційно-правового
регулювання публічні інтереси повинні розумітися як інтереси сталого
(збалансованого) розвитку, а не форсованого розвитку одних сегментів
економіки за рахунок інших, що призводить до погіршення загального
інвестиційного клімату [273, с. 37].
Саме таке врахування контекстів правового регулювання, яке дозволяє
більш чітко визначити специфіку сфери правового регулювання підгалузей
права, є найважливішим фактором послідовного і глибокого дослідження
підгалузей в приватному праві. Власне, приватноправове регулювання тим і
примітне, що тут менш важливим є розмежування предметів правового
регулювання (як у публічному праві) і більш важливим – контекст такого
регулювання, який має накладатися на специфіку суб’єктів, їх інтересів та
потреб.
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Саме з цих позицій розглядає таку підгалузь господарського права як
містобудівне право В. Г. Олюха. На його думку, ступінь значимості для
суспільства містобудівних відносин є очевидною, адже територіальний
розвиток стосується одночасно як публічних інтересів, які полягають в
утворенні моделі господарського використання земель, що забезпечують
сталий розвиток суспільства, проведення їх забудови з урахуванням
суспільних інтересів, так і приватних, при проведенні будівництва конкретним
забудовником та виділенні земельної ділянки для конкретного суб’єкту
господарської діяльності. Звідси, врахування інтересів суспільства з точки
зору

ідеології

сталого

розвитку

демонструє

актуальність

розгляду

містобудівного права як окремої сфери правового регулювання.
Утім, В. Г. Олюха не обмежує своє дослідження винятково постановкою
питання щодо предмету правового регулювання цієї підгалузі права. Він пише
також про метод і принципи цієї підгалузі права. Серед принципів
містобудівного права окреслює наступні: 1) принцип органічного поєднання
загального та локального регулювання; 2) принцип збалансування приватних,
суспільних та державних інтересів при проведенні містобудівної діяльності; 3)
принцип забезпечення сталого розвитку території країни; 4) принцип рівності
прав забудовників; 5) принцип дотримання встановлених законодавством
обмежень та дозвільних процедур. Дослідник виділяє також інститути
містобудівного права, якими, на його думку, є: 1) організація планування та
забудови територій; 2) зонування; 3) ліцензування, сертифікація та акредитація
у будівельній сфері; 4) відведення земельної ділянки під будівництво; 5)
підготовка проектно-дозвільної документації для проведення капітального
будівництва; 6) договірні відносини при проведенні капітального будівництва;
7) підготовка та проведення робіт з капітального будівництва; 8) незавершене
будівництво; 9) оформлення завершення будівельних робіт; 10) введення в
експлуатацію, підключення об’єкту до мереж, присвоєння адреси; 11)
самовільне

будівництво

та

відповідальність

за

законодавства у сфері містобудування [274, с. 172–180].

порушення

чинного
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О. С. Мельничук звертає увагу на важливість містобудівного права для
інституціоналізації міського права в Україні. Зокрема, вона пише, що усе
частіше

пропонується

визнання

та

необхідність

створення

єдиного

кодифікованого акта у сфері містобудування – Містобудівного кодексу
України [275, с. 111]. При цьому вона вступає в полеміку з авторами, які
вважають, що містобудівне право не може претендувати на статус
самостійного масиву правових норм, що формує власний правовий режим, і
відносять його до комплексних інститутів господарського права. На її думку,
містобудівне

право

має

розглядатися

під

кутом

зору

підгалузей

господарського права [9, с. 201].
Підсумовуючи,

слід

констатувати

відмінні

риси

у

процесі

інституціоналізації підгалузей приватного права, у порівнянні з підгалузями
публічного права. Якщо структура публічного права, яка більшою мірою тяжіє
до ієрархізації правового регулювання, є більш пасивною, що зумовлює
повільне

утворення

підгалузей

права

і

подальше

подолання

ними

інституційної недостатності, то приватне право, базоване на ідеології
децентралізованого правового регулювання, навпаки, сприяє появі нових
автономних напрямів правового регулювання, які швидко виходять на
достатній інституційний рівень, щоби претендувати на статус підгалузей, а
подекуди навіть галузей права.
У цьому сенсі помітними стають тенденції виходу на якісно більш
високий рівень сімейного права, права інтелектуальної власності, які стають
визнаними самостійними галузями права, портового та містобудівного права,
які вийшли за рамки правових інститутів й набули статусу підгалузей
господарського права. Очевидно що, подальша інституціоналізація приватного
права

сприятиме

появі

нових

підгалузей,

що

супроводжуватимуть

становленню нових сфер правової активності та юридичної практики.
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Висновки до третього розділу
1. Підгалузевий поділ публічного права визначається більшою мірою
активністю законотворчості, ніж формуванням автономних сфер юридичної
практики, оскільки основними суб’єктами публічного права є владні суб’єкти,
які мають змогу втілювати відповідні патерни своєї активності в нормативну
форму.
2. Конституційне право, яке є фундаментом не лише системи публічного
права, але й системи права в цілому, незважаючи на незначний нормативний
обсяг, має значний потенціал до підгалузевого поділу. Найчастіше у
підгалузями конституційного права називають парламентське, виборче та
референдне право.
3. Парламентське право може бути визнане підгалуззю конституційного
права через те, що воно має як матеріальні, так і процесуальні інститути,
причому з явним переважанням останніх. На відміну від інших більш-менш
самостійних нормативних утворень в системі конституційного права,
парламентське право має найбільшу кількість норм, які стосуються
парламентських процедур та законотворчості.
4. На статус окремої підгалузі конституційного права може претендувати
так зване референдне право, під яким розуміється сукупність якісно
однорідних норм конституційного права та інших галузевих норм права, що
регулюють суспільні відносини, пов’язані з безпосередньою реалізацією
народного суверенітету шляхом проведення всеукраїнського та місцевих
референдумів.
5. Виборче право є сенс розглядати в контексті підгалузевого поділу
конституційного права завдяки усе більш активному дискурсу щодо виборчої
влади як особливої форми публічної влади. При цьому виборче право як
правило розглядають не лише під кутом зору організації виборчого процесу,
але й з позицій матеріального права.
6. Підгалузевий поділ адміністративного права пов’язаний зі складністю
та обширністю сфери адміністративно-правового регулювання, в якій
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неминуче відбувається спеціалізація. В ролі підгалузі адміністративного права
часто розглядають право публічної служби як сукупність правових норм, які
утворюють

собою

підгалузь

особливого

адміністративного

права

та

спрямовані на регулювання суспільних відносин, які виникають, змінюються
та припиняються з приводу прийняття приватних осіб на публічну службу,
проходження цієї служби та припинення ними служби на посадах публічних
службовців
7. Останніми роками набуває популярності проблематика спортивного
права як підгалузі адміністративного права. І хоча в літературі справедливо
стверджується, що з урахуванням різноджерельності цього нормативного
масиву на сьогодні можна говорити про самостійний статус спортивного права
в системі права України, в деяких дослідженнях наводиться доволі
обґрунтована думка, що спортивне право слід розглядати передовсім як
адміністративно-спортивне

право

і

сприймати

саме

як

інституційно

недостатню підгалузь адміністративного права.
8. Останнім часом значно активізувалися наукові розвідки у сфері
фінансового права та його підгалузевого поділу. Більшість дослідників
сходиться на тому, що безсумнівною підгалуззю фінансового права є
бюджетне право. Бюджетне право можна вважати класичним прикладом
формування підгалузі права, оскільки воно пройшло шлях від комплексного
правового інституту до самостійного масиву норм, який має усі шанси набути
статусу окремої галузі права.
9. У контексті проблем підгалузевої диференціації фінансового права
часто дискутується також статус банківського права. Деякі дослідники
справедливо наголошують на тому, що банківське право має комплексний
характер, оскільки в ньому в межах парадигми субсидіарності застосовується
цивільно-правовий метод.
10. Процесуальні галузі права також мають у своїх структурах підгалузі, і
насамперед це відповідні підгалузі доказового права. Не можна погодитися з
тим, що доказове право є міжгалузевим правовим інститутом, оскільки кожна
галузь процесуального права характеризується надто важливою специфікою.
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Відтак, цивільне доказове право, кримінальне доказове право, господарське
доказове право й адміністративне доказове право є підгалузями відповідних
галузей права.
11.

Найчастіше

згадуваною

в

літературі

підгалуззю

цивільного

права є зобов’язальне право, оскільки саме договори виступають найбільш
значимими правовими актами у сфері не лише цивільно-правових, але й
у цілому приватних відносин. У літературі звертається увага на те,
що зобов’язальне право є найбільшою за нормативним змістом підгалуззю
цивільного права. У цьому зв’язку по відношенню до зобов’язального
права склалася дещо парадоксальна ситуація, коли один його інститут
набув статусу більш значимого, аніж саме зобов’язальне право, але при
цьому не став окремою підгалуззю цивільного права. Ідеться про договірне
право,

яке,

перешкоджає

набуваючи

статусу

комплексного

подоланню

зобов’язальним

правом

правового
своєї

інституту,

інституційної

недостатності.
12. Спадкове право належить до числа найзначущіших нормативних
утворень у цивільному праві. З історичної точки зору спадкове право
склалося як феномен, покликаний забезпечувати баланс між публічними
і приватними інтересами у сфері майнових відносин, і на сьогодні
саме спадкове право регламентує один із найпоширеніших способів
переходу права власності і створює передумови для захисту майнових прав.
Між тим, від спадкового права навряд чи доцільно чекати подолання
інституційної недостатності та виходу на рівень самостійної галузі права.
Це

пов’язано,

передусім,

з

відсутністю

передумов

для

того,

щоб

запит юридичної практики сформував щодо спадкової сфери спектр
автономності.

У

сучасних

умовах

складно

уявити

юристів,

які

б

спеціалізувалися винятково на спадкових спорах чи супроводі спадкових
правовідносин.
13. Специфічні риси сімейного права дозволяють констатувати подолання
ним інституційної недостатності як підгалузі цивільного права. Звісно,
це жодним чином не скасовує того факту, що Цивільний кодекс залишається
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важливим джерелом правового регулювання сімейних правовідносин, але
для підгалузі права принцип єдності джерела правового регулювання
не

відіграє

інститутів.

тієї

принципової

Проведення

двох

ролі,

як,

кодифікацій

наприклад,
сімейного

для

правових

права

впродовж

останніх десятиліть показали, що формування відповідної галузі законодавства
є навіть не справою майбутнього, це – факт сьогодення. Це вплинуло й на
сферу юридичної практики, для якої сімейні правовідносини усе частіше
стали розглядатися як самостійні по відношенню до ядерних цивільних
правовідносин.
14.

Двома

типовими

аргументами

на

користь

того,

що

право

інтелектуальної власності вийшло за межі підгалузевого поділу цивільного
права, є його різноджерельність та складна структура. Ці два фактори
дозволяють науковцям робити висновок про те, що право інтелектуальної
власності в силу змішаного характеру його галузевого методу правового
регулювання (який містить значну сферу імперативності) слід розглядати як
комплексну галузь права. Право інтелектуальної власності – хрестоматійний,
ідеальний випадок подолання галуззю права інституційної недостатності саме
за рахунок юридичної практики. Зростання значущості інтелектуальної
діяльності, активізація боротьби з порушенням авторських прав за часи
Інтернету в рази підвищила актуальність права інтелектуальної власності, що
не могло не вплинути на місце цього нормативного утворення в системі права
України.
15. У господарському праві все активніше дискутується формування
підгалузі портового права. З інституційної точки зору портове господарювання
є тією сферою економічної активності, яка очевидно характеризується
високим рівнем специфічності. Це зумовлює поступове формування запиту
юридичної практики на виокремлення нормативної структури, яка б
забезпечувала послідовне правове регулювання відповідних актів поведінки та
правових відносин.
16. Інвестиційне право регулює відповідні відносини з перспективи
інвестора-капіталовласника,

заінтересованого

у

здійсненні

економічно
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ефективних інвестицій. Це не заперечує урахування в інвестиційно-правовому
регулюванні публічних інтересів. Разом з тим, публічні інтереси не є поняттям
із заздалегідь визначеним змістом, а їх зміст може пов’язуватися з цілком
різними цільовими установками.
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ВИСНОВКИ
У дослідженні поставлено та розв’язано актуальну наукову задачу, яка
полягала у формуванні загальнотеоретичної конструкції підгалузі права та
визначення місця підгалузей права у системі права сучасної України. Основні
висновки дисертації виражені у таких положеннях:
1.

Методологія

дослідження

системи

права

в

сучасній

загальнотеоретичній юриспруденції має бути оновлена. З урахуванням
перспективності інституційного підходу, який стає особливо значимим у
зв’язку з поширенням ідей про соціологічний позитивізм (або реалістичний
позитивізм) як актуальну концепцію сучасного праворозуміння, система права
може розглядатися з акцентом на динаміці суспільної практики, типізації дій
та норм, що її супроводжують. Це, з одного боку, надає можливість показати
самостійний статус системи права як прояву системності права, а з іншого
боку – охарактеризувати систему права як комунікативну інтерсуб’єктивну
конструкцію, що особливо актуально у зв’язку з дослідженням підгалузей
українського права.
Підгалузі права мають досліджуватися з урахуванням динаміки системи
права, яка, у свою чергу, має осмислюватися, виходячи з надбань системології
– загальної теорії систем. У цьому розрізі підгалузь права на відміну від інших
елементів системи права має рухомий і нестабільний концепт, оскільки, з
одного боку, вона формується на рівні з інститутами права, але з іншого –
тяжіє до самостійного позагалузевого статусу.
2. Формування сучасного дискурсу підгалузі права перебуває у полоні
кількох протиріч: з одного боку, підгалузі права нечасто розглядаються у
контексті статики та динаміки системи права, у кращому випадку в літературі
просто констатується їх існування в деяких галузях. З іншого боку, підгалузі
права часто розглядаються у спільному контексті з комплексними галузями
права, що не повною мірою відповідає їх місцю в системі сучасного права. Це
дозволяє

констатувати

відсутність

у

підгалузей

права

визначеної
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термінологічної позиції, оскільки вони розглядаються не як самостійні
феномени, а у зв’язку з іншими явищами правової дійсності, при цьому у
термінологічно підпорядкованому контексті.
Категорійно-термінологічний статус підгалузі права визначається не лише
нормативними, але й ціннісними аспектами, урахування яких є важливим
методологічним правилом дослідження цього елементу системи права.
Підгалузь права – це відносно автономна ціннісно-нормативна цілісність, що
існує в рамках галузі права, об’єднує декілька споріднених правових
інститутів та з урахуванням потреб юридичної практики прагне виокремитися
в окремий напрямок правового регулювання.
3. Виявлення якісних характеристик підгалузей права, які дозволили б
обґрунтувати їх відміну від галузей права, з одного боку, і від інститутів
права – з іншого є принциповим та методологічно важливим завданням. Його
вирішення пов’язане з розглядом підгалузей права з точки зору динаміки
системи права, що зумовлює застосування інституційного підходу. Це
дозволяє показати відмінності, що існують між галузями, підгалузями та
інститутами права. Підгалузь права, на відміну від галузі та інституту
характеризується інституційною недостатністю. Інституційна недостатність
має мислитися як така дискретна категорія, яка використовується для оцінки
автономності нормативного утворення, і є індикатором самостійності чи
несамостійності такого утворення. Максимально інституційно достатніми є
галузі права, мінімально – субінститути. Підгалузі права, порівняно з
інститутами і субінститутами, мають найбільший потенціал щодо подолання
інституційної недостатності на шляху до становлення окремих галузей права.
4. Характеристика внутрішньої структури галузей права, пов’язана з
виділенням підгалузей права, вимагає визнання того, що різні елементи
правової системи по-різному «вписані» у загальний соціальний контекст та
мають різну природу, слід використовувати різні інтерпретації такої
методології. Матеріальний критерій формування підгалузей права (предмет
правового регулювання) дозволяє характеризувати підгалузь права як
результат внутрішньої фрагментації галузей права. Формування підгалузей
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права є свідченням фрагментації нормативного правового регулювання.
Підгалузі виникають лише в складних галузях, що характеризуються
неоднорідністю предмета правового регулювання або високим ступенем його
складності.Фрагментація

галузей

права

за

рахунок

спеціалізації

та

інституціоналізації правозастосування є тривалим процесом, що поєднаний з
іншими факторами впливу на систему права, наприклад, появою підзаконних
нормативно-правових актів, проведенням кодифікацій та інших заходів
систематизації нормативного матеріалу.
Ключовим фактором фрагментації галузевого предмету правового
регулювання є правозастосовна практика. Напрями правозастосовної практики
Верховного Суду України свідчать про його активну залученість до процесу
формування правової нормативності в цілому. На сьогодні можна помітити
тенденцію виокремлення в рамках правових позицій Верховного Суду тих
напрямів правового регулювання, які характеризуються яскравою предметною
специфікою, особливо це стосується формування таких напрямів правового
регулювання як сервісне право, яке поступово набуває рис підгалузі
цивільного права. Значення правових позицій Верховного Суду для
виокремлення та подальшої інституціоналізації підгалузевих предметів
правового регулювання є помітним і в рамках господарської юрисдикції.
Сформовано низку правових позицій, пов’язаних із такими підгалузями
господарського права, як господарське договірне право, банкрутне право,
конкурентне право, корпоративне право тощо
5. Для підгалузі права характерним є застосування більше одного методу
правового регулювання, з урахуванням специфіки регульованих відносин.
Кожна підгалузь права характеризується використанням загального для
відповідної галузі права методом, на додаток, до якого з урахуванням
специфічних

рис

предмету

правового

регулювання

підгалузі

права

конструюється додатковий метод чи правовий режим. Взаємодія між родовим
методом галузі права і додатковим методом підгалузі права відбувається на
основі принципу субсидіарності: підгалузь права завжди має іманентно
присутні елементи методу правового регулювання, який використовується, як
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первинна система засобів правового регулювання. Коли цих засобів є
недостатньо для врегулювання тих чи інших відносин, або ж коли має місце
прогалина в праві, на основі принципу субсидіарності використовується
родовий метод правового регулювання, характерний для тієї галузі права, до
якої належить відповідна підгалузь.
Важливу роль в забезпеченні такої субсидіарності відіграють підгалузеві
принципи

правового

регулювання.

Принципи

підгалузей

права

є

квінтесенцією соціальної необхідності, яка зумовлює автономізацію та
самолегітимацію відповідного масиву правових норм. Неможливо вважати
підгалуззю права масив правових норм, які не мають власних принципів, що
втілюються в правозастосуванні. Кожна підгалузь права обов’язково оперує
специфічними цільовими установками, які утворюють ціннісний зв’язок між
нормативною та ідеологічною складовими правової реальності.
6. Правові режими є важливим фактором автономізації правового
регулювання, однак не можна однозначно стверджувати про обов’язкову
наявність у підгалузей права самостійного правового режиму. Формування
правових режимів – це тривалий процес, оскільки їх становлення не залежить
винятково від волі законодавця. Правовий режим має місце в тих сферах
правового регулювання, в яких має місце унікальне поєднання правових
засобів (законодавчий аспект), практики їх реалізації (діяльнісний аспект) та
відповідної спрямованості правозастосування (правозастосовний аспект).
Правові режими не завжди характерні для підгалузей права, однак якщо
підгалузь має власний правовий режим, це сприяє більш послідовній її
інституціоналізації.

Правовий

режим

є

найвищою

формою

правової

нормативності, а що більш нормативним є регулювання, то більш системним
воно стає. Це означає, що наявність правового режиму є необов’язковим, але
тим не менш бажаним елементом нормативної структури підгалузей права.
7. Підгалузевий поділ публічного права визначається більшою мірою
активністю законотворчості, ніж формуванням автономних сфер юридичної
практики, оскільки основними суб’єктами публічного права є владні суб’єкти,
які мають змогу втілювати відповідні патерни своєї активності в нормативну
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форму.

Найчастіше

у

підгалузями

конституційного

права

називають

парламентське, виборче та референдне право. Парламентське право може бути
визнане підгалуззю конституційного права через те, що воно має як
матеріальні, так і процесуальні інститути, які стосуються парламентських
процедур та законотворчості. На статус окремої підгалузі конституційного
права може претендувати так зване референдне право, під яким розуміється
сукупність якісно однорідних норм конституційного права та інших галузевих
норм права, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з безпосередньою
реалізацією народного суверенітету шляхом проведення всеукраїнського та
місцевих референдумів. Виборче право є сенс розглядати в контексті
підгалузевого поділу конституційного права завдяки усе більш активному
дискурсу щодо виборчої влади як особливої форми публічної влади.
Підгалузевий поділ адміністративного права пов’язаний зі складністю та
обширністю сфери адміністративно-правового регулювання, в якій неминуче
відбувається спеціалізація. В ролі підгалузей адміністративного права часто
розглядають право публічної служби, спортивне право, адміністративногосподарське право. Важливу роль в підгалузевій фрагментації публічного
права відіграють також підгалузі фінансового права. Більшість дослідників
сходиться на тому, що безсумнівною підгалуззю фінансового права є
бюджетне право. Бюджетне право можна вважати класичним прикладом
формування підгалузі права, оскільки воно пройшло шлях від комплексного
правового інституту до самостійного масиву норм, який має усі шанси набути
статусу окремої галузі права. У контексті проблем підгалузевої диференціації
фінансового права часто дискутується також статус банківського права. Деякі
дослідники справедливо наголошують на тому, що банківське право має
комплексний характер, оскільки в ньому в межах парадигми субсидіарності
застосовується цивільно-правовий метод.
8. Приватне право через свою специфіку більшою мірою сприяє
формуванню підгалузей права. Так, найбільш часто згадуваною в літературі
підгалуззю цивільного права є зобов’язальне право, оскільки саме договори
виступають найбільш значимими правовими актами у сфері не лише цивільно-
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правових, але й у цілому приватних відносин. По відношенню до
зобов’язального права склалася дещо парадоксальна ситуація, коли один його
інститут набув статусу більш значимого, аніж саме зобов’язальне право, але
при цьому не став окремою підгалуззю цивільного права. Ідеться про
договірне право, яке, набуваючи статусу комплексного правового інституту,
перешкоджає

подоланню

зобов’язальним

правом

своєї

інституційної

недостатності. Спадкове право належить до числа найбільш значущих
нормативних утворень у цивільному праві. Між тим, від спадкового права
навряд чи доцільно чекати подолання інституційної недостатності та виходу
на рівень самостійної галузі права. Це пов’язано, передовсім, з відсутністю
передумов для того, щоб запит юридичної практики сформував щодо
спадкової сфери спектр автономності. Специфічні риси сімейного права
дозволяють констатувати подолання ним інституційної недостатності як
підгалузі цивільного права. Проведення двох кодифікацій сімейного права
впродовж останніх десятиліть показали, що формування відповідної галузі
законодавства є навіть не справою майбутнього, це – факт сьогодення. Двома
типовими аргументами на користь того, що право інтелектуальної власності
вийшло

за

межі

підгалузевого

поділу

цивільного

права,

є

його

різноджерельність та складна структура. Ці два фактори дозволяють
науковцям робити висновок про те, що право інтелектуальної власності в силу
змішаного характеру його галузевого методу правового регулювання (який
містить значну сферу імперативності) слід розглядати як комплексну галузь
права. Право інтелектуальної власності – хрестоматійний, ідеальний випадок
подолання галуззю права інституційної недостатності саме за рахунок
юридичної практики.
У господарському праві все активніше дискутується формування
підгалузі портового права. З інституційної точки зору портове господарювання
є тією сферою економічної активності, яка очевидно характеризується
високим рівнем специфічності. Це зумовлює поступове формування запиту
юридичної практики на виокремлення нормативної структури, яка б
забезпечувала послідовне правове регулювання відповідних актів поведінки та
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правових відносин. Інвестиційне право регулює відповідні відносини з
перспективи
економічно

інвестора-капіталовласника,
ефективних

інвестицій.

Це

заінтересованого
не

заперечує

у

здійсненні

урахування

в

інвестиційно-правовому регулюванні публічних інтересів. Разом з тим,
публічні інтереси не є поняттям із заздалегідь визначеним змістом, а їх зміст
може пов’язуватися з цілком різними цільовими установками.
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