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ВСТУП
Розбудова правової держави в Ук�

раїні потребує подальшого розвитку
теоретично�правової науки, зокрема
проблеми правової політики, що  сьо�
годні є, безперечно, актуального. Під
час демократизації суспільних відносин
і формування інститутів громадянсько�
го суспільства, в процесі усвідомлення
соціальної цінності права і природних
прав людини, котрі гуманістично
трансформують природу юридичної
системи, принципово розширюється
"поле" правової політики та її сутнісна
характеристика. Відштовхуючись від
соціально�юридичних відносин між
людьми, їх зв’язків та інтересів, які
охоплюються поняттям "правовий
простір" і об’єктивно потребують ре�
гулятивного впорядкування, оперують
поняттям "правова політика", яка
включає систему правових ідей, цілей,
принципів і завдань, що реалізуються
завдяки праву та й у галузі дії права. З
точки зору соціології права, це — ме�
ханізми і програми соціально�правово�
го регулювання, які опосередковані
публічною владою.

Зусиллями вітчизняних і зарубі�
жних теоретиків права розроблено
чимало аспектів цього явища, зокре�
ма визначено, що правова політика —
особлива форма вираження держав�
ної політики, засіб юридичної легі�
тимності, закріплення та здійснення
політичного курсу країни, волі її оф�
іційних лідерів і владних структур.
Така політика тактично спрямована
на вдосконалення всього комплексу
правових засобів, на реалізацію по�
ставлених суспільством та державою
завдань юридичними ресурсами, а
стратегічно — на використання даних
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ресурсів для забезпечення найбільш
оптимального розвитку всіх сфер
соціального житгя [1, 201]. Дана пол�
ітика виражається, перш за все, у за�
конах, конституціях, кодексах, інших
нормативно�правових актах, спря�
мована на охорону та захист даного
соціального устрою, розвиток та
вдосконалення суспільних відносин.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити форми реалізації

правової політики  в Україні в сучас�
них умовах;

— розглянути шляхи вдоскона�
лення законодавчої діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Необхідність правової політики

в сучасних умовах продиктована
тим, що без неї неможливо цивілізо�
вано і гарантовано реалізувати всі
інші види політики [2, 641]. Непро�
думана і слабка правова політика, у
поєднанні з недосконалою юри�
дичною базою, з протиріччями у пра�
вових актах, з нечіткими пріоритета�
ми призводить до негативного роз�
витку суспільства.

У сучасній правовій політиці Ук�
раїни слід цілеспрямовано утвер�
джувати пріоритет особистості, її
прав і свобод як базових цінностей
буття, поєднаних з організуючою і
стабілізуючою функціями держави
та її органів. Особа і влада, грома�
дянин і держава — цілісні, нероз�
ривні поняття. Тому доцільно пока�
зати їх взаємообумовленість, єдність
прав і обов’язків. Найбільш рельєф�
но зв’язок особи і держави у кон�
тексті правової політики просте�
жується у формах її реалізації.

Форма і зміст, як відомо, також
нерозривні. З точки зору змісту, пра�
вова політика може бути спрямована на
створення, зміну, відміну законів, укла�
дення та припинення внутрішньо�
державних і міжнародних договорів.
Зміст правової політики об’єктивно
зумовлений волею народу [3, 36].
Змістовній стороні правової політики
близькою є  структурно�функціо�
нальна частина. Це, перш за все,  —
діяльність окремих правоохоронних
структур, правова політика у галузі
розвитку прокуратури, органів юс�
тиції, судової системи, адвокатури, но�
таріату тощо.

Форми реалізації правової полі�
тики можна визначити як сукупність
об’єктивно виражених, взаємоза�
лежних відносин, урегульованих на
основі права за допомогою політич�
них засобів, прийомів для досягнен�
ня конкретних цілей формування й
розвитку правової, соціальної, де�
мократичної держави, правління
права й верховенства закону.

На даному етапі розвитку Украї�
нської держави можна виділити на�
ступні форми реалізації правової
політики в Україні: правотворча; пра�
возахисна; правозастосовна; правове
забезпечення органів державної вла�
ди; доктринальна; правове виховання;
розвиток юридичної науки.

Розглянемо детальніше найго�
ловніші форми реалізації правової
політики, до яких можна віднести
правотворчу, правозастосовну та
правозахисну.

Правотворча правова політика.
Створення норм права є найважливі�
шим напрямом державної діяльності.
Правова політика покликана створи�
ти необхідні умови для ефективної
правотворчої діяльності, встановити
для неї відповідні стратегічні завдан�
ня, пріоритети. Сьогодні якість пра�
вотворчості повинна відповідати тим
цілям, завданням, які стоять в процесі
формування української правової,
соціальної державності. Актуальною
проблемою сьогодення є недоско�
налість, розпорошення, а іноді й
протиріччя існуючих нормативно�
правових актів. Серед народних депу�
татів України всього близько 10 %
юристів [4, 4]. Така ситуація негатив�
но впливає на процес реалізації прав
та виконання обов’язків всіма суб’єк�
тами суспільних відносин, розвиток
України як правової держави.

Одним із шляхів розв’язання даної
проблеми є законодавче врегулювання
процесу створення нормативно�право�
вих актів (нормотворчості) суб’єктами
нормотворчості та врахування при цьо�
му того, що необхідною умовою і
головним принципом нормотворчого
процесу є законність як "принцип,
відправне положення та об’єктивна
властивість права в узагальненому виг�
ляді", який забезпечує дотримання та
виконання законів. Вихідним положен�
ням принципу законності, визначаль�
ного у нормотворчості, є верховенство
закону, що передбачає основне місце
закону в системі нормативно�правових
актів і відповідність йому підзаконних
актів [5, 94].
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Велику роль у вдосконаленні за�
конодавчої діяльності відіграє покра�
щення процедурної регламентації
законотворчості, спрямованої на
неможливість заподіяння шкоди
інститутам громадянського суспіль�
ства; суворе дотримання правил за�
конодавчої техніки; інформатизація
законотворчого процесу, викорис�
тання досягнень науки, практичного
досвіду і громадської думки.

Тому  доцільно прийняти закон
"Про нормативно�правові акти та про�
цес їх прийняття". У даному акті необ�
хідно врегулювати наступні проблемні
питання української правотворчої
діяльності: 1) визначити всі види нор�
мативно�правових актів, які можуть ви�
даватися різними правотворчими орга�
нами; 2) встановити чітке розме�
жування компетенції кожного право�
творчого органу та питання, з приводу
яких вони можуть приймати норма�
тивні акти; 3) визначити юридичну силу
кожного нормативного акта та його
місце у системі нормативно�правових
актів в Україні; 5) передбачити загальні
засади підготовки, прийняття та на�
брання чинності нормативно�правовим
актом; 6) встановити загальні засади та
порядок реєстрації нормативно�право�
вого акта; 7) визначити  спеціальний
орган, його права та обов’язки, який
здійснював би контроль за дотриман�
ням вимог вказаного закону.

Таким чином, прийняття назва�
ного вище закону повинно стати ос�
новою правотворчої  діяльності дер�
жави як однієї з основних (а може, й
найголовнішої) форми реалізації пра�
вової політики, а також гарантією та
запорукою забезпечення законності
нормативно�правових актів України,
захисту прав, свобод і законних інте�
ресів людини та громадянина.

Правозастосовна правова полі�
тика. У сфері застосування права
реалізується зміст, потенціал зако�
нодавства, саме тут найбільш яскра�
во проявляється як правова культу�
ра, так і правовий нігілізм, юридич�
не безкультур’я. Правозастосування
— галузь прояву професіоналізму
суддів, працівників прокуратури,
МВС, всіх органів, що застосовують
право. Це — професіоналізм особ�
ливого рівня і якості, заснований на
використанні законодавства у кож�
ному конкретному випадку. Право�
застосовна форма переважно втілю�
ється у правозастосовчих актах, до�
кументах індивідуального, персоні�
фікованого характеру.

У правозастосовчій діяльності
виникає чимало проблем. Одна з них
— питання ефективності правозас�
тосування, використання засобів
його здійснення. Йдеться про зна�
чення закону як акта, обов’язкового
для виконання всіма. Якщо говори�
ти про кримінально�правову політи�
ку, то це—неминучість покарання,
притягнення до відповідальності
винних. Життєво важлива проблема
охорони прав особи знаходить вира�
ження практично в кожному виді
правової політики — конституційно�
правовому, цивільно�правовому,

процесуально�правовому тощо.
Правозастосування пов’язане з

поділом влади й наявністю конститу�
ційних гарантій для судової влади. У
реальному житті тут існує безліч не�
вирішених питань. Особа і правозас�
тосовчі органи ще не знайшли гармо�
нійних форм взаємодії. Іншими слова�
ми, громадяни не завжди з великою
довірою ставляться до діяльності
органів, що застосовують право. Існує
ще багато бюрократизму і різного
роду зволікань. Для подолання тако�
го становища на рівні правової політи�
ки можуть і повинні застосовуватися
відповідні заходи, а громадяни й
організації, домагаючись справедли�
вих, на їх думку, рішень у галузі зас�
тосування права, можуть використа�
ти всі дозволені  законом засоби.

Є також безліч інших проблем у
сфері діяльності судів і правозастосу�
вання. І те, що на них звертається ува�
га на рівні Президента України, безу�
мовно, є важливим для всієї судової
системи, для проведення спланованої
правової політики у цій галузі.

Правозахисна правова політика
включає охорону, захист прав, сво�
бод та законних інтересів людини і
громадянина, правопорядку, різних
форм власності. Враховуючи зна�
чущість інших форм реалізації пра�
вової політики, разом з тим можна
констатувати, що дана форма набу�
ває у сучасних умовах особливого
значення. Її актуальність підтвер�
джується комплексом факторів.

Перш за все охорона і захист прав
громадян може і повинна бути ефек�
тивнішою. У перехідному стані суспіль�
ства, держави відбувається перебудо�
ва сталих інститутів і відносин. На сьо�
годні недостатньо визначене і захище�
не становище українських громадян за
кордоном, відсутнє загальне без�
коштовне і якісне медичне обслугову�
вання, скорочено робочі місця на ви�
робництві, підприємствах, а також не�
належно ефективна система соціально�
го захисту, низький рівень пенсій тощо
— все це і обумовлює занижений рівень
захищеності громадян України.

Нині суспільство також зіштовх�
нулося з безпрецедентною за своїми
масштабами криміналізацією, що про�
гресує, темпами зростання всіх форм
злочинності. Найістотнішу загрозу
для українського суспільства станов�
лять ріст організованої злочинності та
значна корупція державного апарату
на всіх рівнях, що ставлять під сумнів
успіх соціально�економічних перетво�
рень. При цьому процес реформуван�
ня української правової системи дале�
ко не завжди відрізнявся необхідним
ступенем доцільності та адекватності
сформованим реаліям. Вкрай недопра�
цьованою була стратегічна складова
правової реформи. Звідси — розраху�
нок на самоорганізацію правової
дійсності, підміна концептуальності
емпіризмом, методом проб і помилок,
невизначеність змісту і спрямованості
юридичних кроків.

Істотним дефектом правової пол�
ітики країни є сваволя правоохорон�
них органів при розслідуванні зло�

чинів та охороні громадського поряд�
ку. Корумпованість правоохоронних
структур в Україні, за оцінками екс�
пертів, набула характеру системності.

До цього слід додати й індивіду�
альну правову незахищеність грома�
дян: далеко не кожен знає основний
зміст законів і здатний самостійно
себе захищати. До того ж низький
рівень матеріального забезпечення
значного числа українців не дозво�
ляє їм звертатися за професійною
юридичною допомогою.

Правова несправедливість пород�
жується економічною і соціальною не�
справедливістю. Багато у чому дослі�
джувані  проблеми були сформовані
десятиліття тому, але сьогодні вони
загострилися, а також з’явилися нові,
раніше невідомі саме у період неодноз�
начного проведення "приватизації".

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки щодо роз�

гляду основних форм реалізації пра�
вової політики, зазначимо, що їх не
слід змішувати з функціонуванням
права взагалі, з діяльністю конкрет�
них правоохоронних органів тощо.

Отже, на сьогодні важливим зав�
данням української правової політи�
ки є правове забезпечення проведен�
ня реформ, демократизації суспіль�
ного життя, стабільності й правопо�
рядку в країні. На разі з цим завдан�
ням вона, на жаль, повною мірою не
справляється. Багато важливих зако�
нодавчих актів ще не прийняті, хоча
потреба в них відчувається досить
гостро. Це означає, що відповідні
суспільні відносини залишаються
неврегульованими. Тому вільно себе
почувають мафіозні структури, які
намагаються "регулювати" їх за свої�
ми правилами й у своїх інтересах.

Звичайно, сучасна українська
правова політика — це політика пе�
рехідного періоду. В цьому специфі�
ка останньої, і саме даною особливі�
стю пояснюються її вади, непослі�
довність. На ній лежить відбиток по�
спішності, нетерпимості або, навпа�
ки, прогалин, відставання. Втім іноді
названа політика й забігає вперед, не
завжди виправдано. Перехідний пе�
ріод, як правило, нестабільний,
змінюваний, суперечливий. А це виз�
начає весь ритм життя суспільства.
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