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ВСТУП

Після ліквідації СРСР та відмови від марксистськоленінської
ідеології стало зрозумілим, що вітчизняна юриспруденція не
може без новітньої методології опанувати ті новації, які з’яви
лися після 1991 року. Основу такої методології повинна була за
класти теорія держави і права, але, як зазначав один з російських
правознавців, ця наука, «…незважаючи на всі зусилля її подвиж
ників, зістарилася»1.
Постала проблема у нових підручниках, що змогли б ура
хувати сучасні новації юридичної науки і, систематизувавши
їх, створити більш прогресивні підходи до теорії держави і
права.
Однією зі спроб вирішити названу проблему є запропонова
ний підручник. Його основою є навчальний посібник з теорії дер
жави і права, виданий автором у видавництві «ВТД «Універси
тетська книга»» у 2005 році, а також лекції, прочитані автором
на юридичному факультеті ДВНЗ «УАБС НБУ» у 2005–2010 ро
ках. Крім того, істотна частина підручника базується на влас
них наукових розробках автора (монографії і статті тощо).
Підручник об’єднує три частини: “Метатеорія держави і пра
ва”, “Теорія держави” і “Теорія права”. У свою чергу, частина
«”Теорія держави” складається з чотирьох розділів: “Поняття,
статус і походження держави”, “Філософія держави”, “Сутність,
функціонування та форма держави” та “Типологія держави”.
Частина “Теорія права” поділяється на три розділи: “Енцик
лопедія та філософія права”, “Правова діяльність” та “Порів
няльне правознавство”.
Слід мати на увазі, що окремі теми підготовлені автором на
основі власних переконань і мають дещо дискусійний характер.
Насамперед це стосується питань теорії держави, зокрема глав
про розвиток, форми та механізм держави. Не відмовився автор
і від подання теми, присвяченої типології держави, підходи

1
Глебов А. П. Новое поколение учебников по теории государства и права /
А. П. Глебов // Государство и право. – 1997. – № 4. – С. 63.

до якої розглянуто у трьох главах, а також від спеціального
тематичного розгляду філософського аспекту держави: теорій
про її походження, сутність, функціонування та перспективи,
фундаментальний (п’ять глав) аналіз якого здійснено вперше
в Україні.
Декілька тем підготовлено на основі напрацювань інших
науковців. Вони потребували особливої уваги і переробки для
того, щоб з’ясувати власні позиції автора, усунути певні комп
роміси. На все це у підручнику зроблено відповідні посилання.
Для кращого зрозуміння основних положень теорії держави
і права автор намагається ілюструвати їх достатньою кількістю
прикладів, адже досвід дидактики свідчить, що підручник, який
містить багато ілюстрованого матеріалу, більш істотно сприяє
засвоєнню необхідної інформації, ніж такий, де прикладів немає.
Але студенту не обов’язково запам’ятовувати їх, тим більше, що
для людини із звичайною пам’яттю це досить важко, адже прик
лади вирвані із контексту відповідних джерел, і завдання їх зде
більшого є ілюстративним.
У цілому ж підручник «Теорія держави і права» є сучасним і
своєчасним.
Автор сподівається, що його праця приверне увагу не лише
студентів, а й науковців, які займаються проблематикою, викла
деною в підручнику, і матиме позитивні відгуки.

×àñòèíà ²

ÌÅÒÀÒÅÎÐ²ß
ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ
Метатеорія – теорія про
теорію. Метатеорія держави
і права вивчає предмет і функції
теорії держави і права,
особливості її методології,
а також її науковий статус,
тобто місце теорії держави і права
в системі гуманітарних наук
та юридичних дисциплін
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Ïðåäìåò ³ íàóêîâèé ñòàòóñ òåîð³¿ äåðæàâè
³ ïðàâà
Предмет теорії держави і права як науки  Теорія держави і права
в системі наук  Теорія держави і права в системі соціальних наук
 Теорія держави і права в системі юридичних наук

§ 1. Ïðåäìåò òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ÿê íàóêè
Теорія держави і права як наука. У Стародавньому Китаї існува
ло прокляття: «Щоб вам жити в епоху змін»1. На противагу цьому
відомий російський поет Ф. І. Тютчев писав: «Блажен, кто посе
тил сей мир в его минуты роковые...»2. Наш час ознаменований і
«фатальними хвилинами», і «змінами». Сучасне українське
суспільство на порозі зламу. І не випадково дедалі більш зростає
його потреба в грамотних юристах, які не тільки б змогли захис
тити права громадян, а й грамотно сформулювати закони захисту
суспільства.
Фахівці з кримінального права борються зі злочинністю, фа
хівці цивільного права забезпечують правове функціонування
підприємницької діяльності, фахівці адміністративного права
переймаються питанням державного управління. Однак адміні
стративне, кримінальне, цивільне право – це галузі права. Вихі
дним матеріалом для них служить теорія права, що є складовою
частиною фундаментальної науки теорія держави і права.
Значення теоретичних розробок досить велике. У 1975 році
видатний американський соціолог Д. Белл опублікував працю
“Наступ постіндустріального суспільства”, де наголосив, що в
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умовах постіндустріальної цивілізації, до якої нині належать
суспільства провідних країн світу, центральну роль відіграють
теоретичні знання1. Водночас слід зазначити, що будьяка тео
рія, тобто система суджень, ідей, понять, набуває статусу нау
ки, якщо підноситься до вироблення достовірних й узагальне
них об’єктивних знань про певні явища і процеси дійсності, що
пропонують систему прийомів, способів (механізм) використан
ня цих знань у суспільній практиці. Наука становить творчу
діяльність учених з отримання всієї суми беззаперечних і наяв
них знань як результат наукового виробництва. Наука, на відмі
ну від інших видів діяльності, забезпечує збагачення знань, окре
слює нові обрії в певній сфері і цим стимулює будьяку іншу
діяльність.
Відмінність науки від буденного пізнання полягає в такому:
1) істинність – наука відображає істинні знання про об’єктив
ну реальність;
2) її дослідження не обмежуються об’єктом буденного досвіду.
Наприклад, наука вивчає поняття сутності права, без якого в
повсякденному житті можна, у принципі, обійтися;
3) об’єктивність – для науки характерна наявність специфіч
ного апарату процедур і методів, що використовуються спе
ціалістами для здобуття і перевірки знань;
4) систематичність – означає, що наукове знання – це завжди
систематизоване знання. Наука співвідносить усі свої нау
кові результати з існуючою системою аксіом, положень чи
постулатів і лише після цього додає їх до загальної скарб
ниці наукових знань. При цьому попередні знання не відки
даються, а лише переосмислюються та уточнюються;
5) наукове знання завжди має загальнозначущий характер,
оскільки апелює не стільки до унікальних можливостей ви
датних людей, скільки стає доступним для всіх, хто має від
повідну підготовку. Однак це не означає, що наука не має вла
сної спеціальної мови: термінів, понять, символів чи законів;
6) про науку можна говорити лише тоді, коли процес здобуття
нових знань та їх систематизації стає не лише засобом діяль
ності людей (як це було на початку історії людства), а однією
з її самостійних цілей. При цьому наука є могутньою силою
перетворення суспільства.
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