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Система правової регуляції, будучи органічною складовою більш широкої 

структури суспільного буття, все тісніше функціонально «вплітається» у 

самоорганізаційну динаміку останнього, в сучасних дослідженнях у сфері 

методології обґрунтування права дедалі більшої ваги набуває розробка 

соціодинамічного підходу до вирішення проблем легітимації правових норм та 

інститутів. Такий підхід передбачає, з одного боку, їхню оцінку як 

«каталізаторів» динаміки суспільства, прогресивність якої визначається 

ступенем реалізації традиційних для даного суспільства цінностей, а з іншого – 

врахування змістовних трансформацій самих ціннісних підвалин правової 

нормативності під впливом структурно-організаційних змін в системі 

суспільних реалій. Інакше кажучи, «згідно з розглядуваним підходом, динаміка 

нормативізованих ціннісно-правових орієнтирів та форм упорядкованого 



функціонування соціальності є взаємостимулюючими коеволюційними 

процесами» співнаправленістю з якими вбачається за доцільне визначати 

«легітимаційні вектори» юридичного закону. «При цьому такий закон 

кваліфікується як легітимний мірою того, наскільки спрямованість його дії 

«резонує» із самоорганізаційними імпульсами суспільно-правової реальності»  

Однак при цьому варто зауважити, що суспільна самоорганізація (як, до 

речі, і будь-яка інша) відзначається досить неоднозначним характером. 

Зокрема, вона може справляти не лише конструктивний, але й згубний ефект по 

відношенню до гуманістичного змісту буття суспільства. Тож далеко не всі її 

об’єктивні тенденції слід розглядати як базові орієнтири при легітимаційних 

обґрунтуваннях права. Аналогічно тому, як за цілком об’єктивними 

механізмами самоорганізації в системі функціонування біологічного організму 

можуть формуватися злоякісні новоутворення, що призводять до стрімкого 

поглинання його життєвих ресурсів, динаміка «спонтанно-нормативного» 

упорядкування суспільних відносин здатна продукувати паралельно із засобами 

самозбереження соціуму також його власні «самознищувальні» підструктури. 

Мабуть, передусім, саме з цих причин людські уявлення про «належність», що 

складають сутнісну основу змісту права як регулятивного інституту, завжди 

розвивалися як своєрідний пошук «деонтологічних відповідей» на ті питання, 

що постійно виникають внаслідок усвідомлення аномалій та суперечностей 

самої реальності. Тим самим людина прагне, за можливістю, «скоригувати 

недосконалість світу» (з точки зору ідеї утвердження в ньому «начал 

людяності») шляхом вироблення й реалізації певних «розумно-нормативних» 

цінностей життя, а не просто «підлаштуватися» під спонтанність перебігу 

реальних подій. Для цього доводиться на підставі забезпечуваних державою 

правових норм врегульовувати ті процеси й відносини, здійснення яких 

виключно за механізмами «некерованої» ринкової самоорганізації пов’язане з 

доволі серйозними ризиками для гуманістичного змісту самої ідеї 

демократичного права та нормативних основ соціальної справедливості. Адже 

такі механізми є «байдужими» до тих проблем, що виникають у суспільстві, 



наприклад, у зв’язку з його неоднорідністю та нерівномірністю розподілу 

можливостей ефективного включення населення до економічного, політичного 

та культурного життя в умовах ринку. Відповідно, соціальна політика є одним з 

головних завдань держави, оскільки воно не може бути «віддане на відкуп» 

ринковим механізмам.  

Саме через «неуніверсальність» даних механізмів, до речі, у ст.8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 16.10.2012 р. №5463-УІ передбачена ґрунтовна підготовка 

аналізу регуляторного впливу на засоби, порядок та процедури вирішення тих 

господарських питань, вирішення яких потребує централізованого 

регулювання. Методика підготовки такого аналізу для застосування 

Національним банком України затверджується спільно Кабінетом Міністрів 

України та Національним банком України, а для застосування іншими 

розробниками проектів регуляторних актів – Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з цією методикою, кожний розробник проекту регуляторного акту при 

підготовці аналізу регуляторного впливу повинен, насамперед, визначити та 

проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного 

регулювання господарських відносин, а також оцінити ступінь важливості цієї 

проблеми. Окрім того, належить обґрунтувати, чому визначена проблема не 

може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 

державного регулювання; чому вона не може бути вирішена на основі діючих 

регуляторних актів, а, отже, передбачає аналітичний розгляд можливостей 

внесення змін до них. В руслі таких обґрунтувань мають бути визначені цільові 

орієнтири державного регулювання, з позиції яких окреслюється діапазон 

очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, а також 

здійснюється розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, 

громадян та держави внаслідок його реалізації; оцінені усі прийнятні 

альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі й ті з них, 

які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських 

відносин. На підставі таких оцінок аргументуються переваги обраного способу 



досягнення встановлених цілей; обираються механізми і заходи, які забезпечать 

розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого 

регуляторного акту; обґрунтовується, що досягнення за допомогою такого акту 

встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів 

господарювання, громадян та держави; доводиться, що вигоди, які 

виникатимуть внаслідок дії запропонованого акту, виправдовують відповідні 

витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно 

визначені. Нарешті, методикою підготовки такого аналізу передбачено оцінити 

можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 

виконувати ці вимоги; врахувати ймовірність ризику, пов’язаного із впливом 

зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту; обґрунтувати 

планований строк його чинності, а також визначити показники його 

результативності та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження останньої в разі його прийняття.  

Варто зауважити, що розглядувана методика має бути зорієнтована не на 

«безапеляційно жорстку» дію регуляторних актів, а на забезпечення їх 

«відкритості» по відношенню до реальної динаміки господарських відносин. 

Про це свідчить сам навіть факт передбачуваності нею щойно згаданого 

відстеження результативності таких актів. Тож ст. 10 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

визначено, що стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюються 

базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Для такого 

відстеження можуть використовуватися статистичні дані та дані наукових 

досліджень і соціологічних опитувань. Одержані при здійсненні повторного 

відстеження значення показників результативності порівнюються із значеннями 

цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. 

Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки 

сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його 



прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього 

регуляторного акту. Тобто директивні аспекти засобів правового регулювання 

мають коригуватись у напрямку їх аналітичного узгодження з реальними 

умовами їхньої дієвості та динамікою зміни цих умов у контексті 

функціонування соціальних структур як самоорганізованих системних 

утворень. 

З огляду на відзначені обставини, зростає значущість досліджень в плані 

розробки соціодинамічного підходу до методології обґрунтування нормативних 

рамок права та його регуляторного впливу на правовідносини. При цьому серед 

існуючих версій концептуалізації даного підходу, вочевидь, заслуговують на 

особливу увагу ті його варіанти, що передбачають своєрідну «подвійну 

легітимацію» нормативного змісту юридичного закону: «по-перше, він має 

бути виправданим онтологічно шляхом забезпечення його «вписуваності» в 

контекст існуючих форм природно-соціального буття; і, по-друге, – цей закон 

повинен легітимуватися телеологічно, виходячи з тих ціннісно-цільових 

орієнтирів, що є основоположними для даного суспільства в плані визначення 

кардинальних спрямувань його функціонування та перспективного розвитку» . 

Однією з основних переваг саме такого тлумачення змісту даного підходу є, 

мабуть, його спроможність уникнути при побудові легітимаційно-

методологічних моделей як суб’єктивістських абсолютизацій (що 

супроводжуються «нав’язуванням» об’єктивно-реальному світові неадекватної 

йому людської волі), так і відомих парадоксів об’єктивізму, згідно з якими 

повністю нівелюється роль «раціоналізуючої» діяльності людського суб’єкта в 

контексті самоорганізаційної динаміки буття. 

Таким чином, як випливає з наведених міркувань, головним напрямком 

оптимізації застосування самоорганізаційної парадигми при розробці стратегій 

обґрунтування правових норм та інститутів доцільно визнати її узгодження з 

ідеєю розширення можливостей раціонального контролю над динамікою 

процесів у системі «людина – суспільство – природа» з метою її утримання в 

параметричних рамках стабільності та гарантій злагодженого 



співфункціонування її складових. Умови нормативного сприяння такому 

узгодженню мають стати ключовими орієнтирами, якими слід керуватися при 

легітимації змісту й практичної спрямованості засобів правового регулювання 

суспільних відносин. Завдяки цьому згадане регулювання, з одного боку, 

запобігатиме хаотизації та «ірраціональній спонтанності» перебігу соціально-

динамічних процесів, зменшуючи тим самим ступені ризиків набуття ними 

«автодеструктивних схильностей». З іншого ж боку, така модель легітимації 

сприятиме істотному блокуванню суто «егоїстичних» (безвідносних до 

об’єктивних умов досягнення гармонійного балансу в межах суспільної та 

природної системності людського буття) мотивів, на підставі яких 

аргументується нормативний зміст права. 

 


