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ФЕ НО МЕН НОР МО ТВОР ЧОСТІ ТА ЙО ГО СПІВВІДНО ШЕН НЯ 
ІЗ СУМІЖНИ МИ КА ТЕ ГОРІЯМИ: ПРА ВО ТВОРЧІСТЬ, 

ЗА КО НО ТВОРЧІСТЬ, ПРА ВО ТВОР ЧИЙ ТА ЗА КО НО ТВОР ЧИЙ ПРО ЦЕ СИ

Роз гля да ють ся про бле ми виз на чен ня суміжних ка те горій нор мо твор чості. Ав тор
обґрун то вує влас ний підхід до їх роз ме жу ван ня і вра хо вує не ли ше зовнішні їх зв’яз ки, а
й внутрішні еле мен ти їх змісту.

Клю чові сло ва: нор мо творчість, пра во творчість, за ко но творчість, пра во твор чий
за за ко но твор чий про це си, нор мо твор ча діяльність.

Пла вич В.П. Фе но мен нор мо твор че ст ва и его со от но ше ния со смеж ны ми ка те -
го ри я ми: пра во твор че ст во, за ко но твор че ст во, пра во твор че с кий и за ко но твор че с -
кий про цес сы

Рас сма т ри ва ют ся про бле мы оп ре де ле ния смеж ных ка те го рий нор мо твор че ст ва.
Ав тор обос но вы ва ет соб ст вен ный под ход их раз гра ни че ния и учи ты ва ет не толь ко
внеш ние их свя зи, но и вну т рен ние эле мен ты их со дер жа ния.

Клю че вые сло ва: нор мо твор че ст во, пра во твор че ст во, за ко но твор че ст во, пра во -
твор че с кий и за ко но твор че с кий про цес сы, нор мо твор че с кая де я тель ность.

Plavych Volodymyr. The phenomenon of rule-making and its relationship to adjacent
categories: law-making and law-making processes

The article consists the problems of determining of related categories of rulemaking. The
author grounds his own approach in their differentiation and considers not only their rela-
tionship, but also the internal elements of the content.

Key words: rule-making, law-making, law-making and rule-making processes, rule-
making activities.

Фе но мен нор мо твор чості має дис кусійний ха рак тер для на уко во го ро зуміння
та ви ко ри с то вується в юри дичній літе ра турі пе ре важ но в ме жах вив чен ня про -
блем фор му ван ня (ви ник нен ня) соціаль них норм ре гу лю ван ня по ведінки
суб’єктів (у то му числі пра во вих норм). Нор мо творчість роз гля дається як «тво -
рен ня норм», що є більш за галь ним по нят тям, ніж пра во творчість, ви с ту пає як ро -
до ве по нят тя що до тво рен ня соціаль них норм, різно ви да ми якої є пра во ва нор мо -
творчість, релігійна, мов на нор мо творчість то що1; або як про цес тво рен ня
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соціаль но-пра во вих норм2; або як пев на діяльність по ви роб лен ню норм ор га на -
ми гро мадсь ких об’єднань ко мерційних кор по рацій та тру до ви ми ко лек ти ва ми3;
або як спільне із по нят тям пра во творчість4.

Про цес нор мо тво рен ня є невід’ємною ча с ти ною існу ван ня будь-яко го
суспільства і дер жа ви в ціло му. Не за леж но від ча су, істо рич них чи еко номічних
умов та форм дер жав, за ли ша ла ся незмінною ме та – за без пе чен ня по ряд ку, роз -
ви ток різних соціаль них про цесів у пра во вих рам ках, удо с ко на лен ня пра ва і роз -
ви ток суспільства. З то го мо мен ту, ко ли ви ник ла не обхідність ре гу лю ван ня відно -
син між дер жа вою і суспільством у ціло му й ок ре мо у кож но му з цих еле ментів,
і ви ник ло нор мо тво рен ня.

За ро д жен ня пра ва в період ста нов лен ня кла со во го суспільства відбу ва ло ся на -
сам пе ред у сфе рах, роз ви ток яких був вигідний дер жаві. Пе ре дусім це сто су ва ло -
ся то вар них відно син та закріплен ня прав і привілеїв. Але у цей же час санкціону -
ва ло ся вбив ст во, тілесні уш ко д жен ня, об ра зи, які вва жа ли ся до пу с ти ми ми нор ма -
ми мо ралі та релігії та спра вою осо би с тої роз пра ви. Тоб то відбу ва ло ся пе ре тво -
рен ня пра ва індивідів у нор ми за галь но го ха рак те ру, що за хи ща ли ся дер жа вою.
Це й ста но вить, на дум ку де я ких вітчиз ня них дослідників, сутність нор мо тво рен -
ня, ко ли йо го соціаль на ос но ва (нор ми мо ралі, релігії, зви чаїв, ри ту алів) слу гу ва -
ла пе ре ду мо вою для роз вит ку пра ва в ціло му.

От же, сутність нор мо тво рен ня по ля гає в то му, що во но має дві ос но ви:
соціаль ну і пра во ву, які па ра лель но роз ви ва ють ся і взаємодіють між со бою про -
тя гом усь о го ета пу ста нов лен ня суспільства і дер жа ви5.

У на уковій літе ра турі, як пра ви ло, нор мо тво рен ня та пра во творчість ви ко ри с -
то ву ють ся як то тожні по нят тя6, оскільки прав ни ки вба ча ють у пра во твор чості
про цес ство рен ня пра во вих норм з ме тою ре гу лю ван ня суспільних відно син. Да -
не ро зуміння дійсно має сенс, усе ж, на на шу дум ку, пра во творчість сто сується
офіційної діяль ності дер жа ви, її ор ганів та по са до вих осіб і здійснюється з до три -
ман ням пев ної про це ду ри їх прий нят тя та має відповідний ме ханізм за без пе чен -
ня та ре алізації, а ство рен ня вза галі соціаль них норм (які, до речі, мо жуть бу ти
пра во ви ми, мо раль ни ми, технічни ми, релігійни ми, ста тут ни ми то що) мо же не ма -
ти офіційно го ха рак те ру та виз на че ної про це ду ри вста нов лен ня та здійсню ва ти ся
будь-яки ми гро мадсь ки ми, гос по дарсь ки ми та інши ми не дер жав ни ми ор -
ганізаціями.

Ми до три муємо ся по зиції, що нор мо твор ча діяльність сто сується не ли ше
сфе ри про ек ту ван ня нор ма тив но-пра во вих актів. Це не є пе ре шко дою до ви ко ри -
с тан ня терміну «нор мо творчість» в про цесі пра во твор чої та за ко но твор чої діяль -
ності.

Ви хо дя чи з цьо го під нор мо тво рен ням ми ро зуміємо діяльність суб’єктів пра -
ва по ство рен ню соціаль них (у то му числі й пра во вих) норм з ме тою ре гу лю ван -
ня відповідної сфе ри суспільних відно син, ре зуль та том якої є прий нят тя (за твер -
д жен ня) нор ма тив но-пра во во го ак ту, ста ту ту, по ло жен ня то що. Тоб то по нят тя
нор мо тво рен ня є шир шим за по нят тя пра во твор чості.

В юри дичній літе ра турі по нят тя пра во твор чості ча с то ото тож ню ють із по нят -
тям за ко но твор чості, але існу ють ва гомі підста ви відо крем лю ва ти дані ка те горії.
Це пов’яза не з тим, що ос таннім ча сом відбу вається пе ре оцінка цінно с тей, пе ре -
гляд де я ких по зицій по вер нен ня до при род но-пра во вої до к т ри ни, і в юри дичній
літе ра турі спо с терігається роз ме жу ван ня пра ва від за ко ну. Відповідно до цьо го
пра во ро зуміється, пе ре дусім, як си с те ма пра ва, а не си с те ма норм. За своєю
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сутністю пра во має соціаль не, а не дер жав не по хо д жен ня. То му пра во творчість не
є привілеєм ли ше дер жа ви7.

При род не та по зи тив не пра во, за Г. Ге ге лем, – май же то тожні по нят тя, ли ше
об раз пра ва, який містить ся у свідо мості індивідів, «підправ ляє», змінює по зи -
тив не пра во відповідно до соціаль них умов, які зміни ли ся8.

Пра во творчість є най важ ливішим за со бом уп равління суспільством і без по се -
ред ньо пов’яза на з ти пом дер жа ви, її фор мою, ме ханізмом і функціями. Шля хом
пра во твор чості нор ма при род но го пра ва на бу ває фор ми нор ма тив но-пра во вих
актів та стає по зи тив ним пра вом, яке існує у ви гляді за ко но дав ст ва. Про це ду ра
вве ден ня у за кон норм і прин ципів при род но го пра ва, соціаль них по треб та інте -
ресів гро ма дян ста но вить зміст пра во твор чості9.

Три ва лий час в юри дичній на уці доміну вав по зи тивістський підхід до виз на -
чен ня пра во твор чості та за ко но твор чості. Нор ма тив но-пра во вий акт – за кон –
вва жав ся ос нов ним дже ре лом пра ва. За ко но творчість ото тож ню ва ла ся з пра во -
творчістю. У су часній те орії пра ва, як ба чи мо, сфор му вав ся но вий підхід до виз -
на чен ня на зва них ка те горій.

Згідно з дефініцією, яку про по нує М.Желєзняк, пра во творчість – це діяльність
суб’єктів дер жав ної вла ди зі ство рен ня пра во вих норм10. У де що іншо му ви гляді,
але, по суті, так са мо, це виз на чен ня мож на ре пре зен ту ва ти на ступ ною те зою:
«пра во творчість – це про цес пе ре тво рен ня дер жав ної волі в за кон, її оформ лен ня
у ви гляді різно манітних нор ма тив но-пра во вих актів шля хом її фіксації ор га на ми
дер жав ної вла ди в різно манітних нор ма тив но-пра во вих ак тах»11.

Да не виз на чен ня за своїм змістом зво дить ся до по нят тя за ко но твор чості.
С.Алексєєв, на при клад, не відо крем лює по нят тя пра во творчість та за ко но -
творчість і виз на чає йо го як спеціаль ну діяльність ком пе тент них ор ганів, яка за -
вер шую про цес пра во тво рен ня, внаслідок якої на бу ває юри дич ної си ли та всту -
пає в дію за кон12. Як вид но з да но го виз на чен ня, відо крем лю ють ся ли ше по нят тя
пра во тво рен ня та за ко но твор чості (пра во твор чості); пра во тво рен ня ж пе ре дує
про це су за ко но твор чості.

В. Ку д ряв цев та В. Ка зи мир чук за ко но творчість вва жа ють ча с ти ною про це су
пра во твор чості і ро зуміють пра во творчість як соціаль ну та суспільну дер жав ну
діяльність, у ре зуль таті якої ство рюється, підтри мується та роз ви вається си с те ма
за ко но дав чих актів та інших пра во вих норм. Ча с ти ною пра во твор чості є су то за -
ко но дав ча діяльність (за ко но творчість)13.

От же, в чо му суть особ ли во с тей за ко но твор чості?
Та кож, відповідно до ст.75 Кон сти туції Ук раїни, єди ним ор га ном за ко но дав чої

вла ди в Ук раїні є пар ла мент – Вер хов на Ра да Ук раїни14.
Ос нов ним дже ре лом пра ва в Ук раїні є нор ма тив ний пра во вий акт. У зв’яз ку з

цим весь ма сив пра во твор чої діяль ності на сам пе ред пов'яза ний зі ство рен ням
нор ма тив них пра во вих актів. За ко но творчість є скла до вим, ав то ном ним еле мен -
том пра во твор чості та нор мо твор чості, яка має виз на чаль не зна чен ня для ви роб -
лен ня та вве ден ня в дію за ко но дав чих нор ма тив но-пра во вих актів.

Са мостійне виз на чен ня по нят тя «за ко но творчість» у слов ни ках прак тич но
відсутнє та ча с то ото тож нюється з по нят тям «за ко но дав чий про цес», що виз на -
чається як «вста нов ле ний по ря док прий нят тя за ко ну, по чи на ю чи від вне сен ня за -
ко но про ек ту в пар ла мент та за вер шу ю чи опубліку ван ням прий ня то го за ко ну та
йо го всту пу в си лу»15 або як «нор ма тив но рег ла мен то ва на су купність послідо вно
здійсню ва них дій що до роз роб ки, прий нят тя (зміни) за конів та інших за ко но дав -
чих актів і їх оп ри люд нен ня»16.
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Ви нят ком із вка за них юри дич них ен цик ло пе дич них ви дань є Міжна род на
поліцейсь ка ен цик ло педія, яка на дає ха рак те ри с ти ку про бле ма тиці роз вит ку за ко -
но твор чості на су час но му етапі, виз на ю чи не га тивні і по зи тивні тен денції17, та
вітчиз ня на Юри дич на ен цик ло педія, що в кон тексті тлу ма чен ня по нят тя «пра во -
творчість» виз на чає тісний взаємозв’язок із по нят тям «за ко но творчість», яка має
вуж чий зміст, оскільки сто сується про це су прий нят тя як за конів, так і інших нор -
ма тив но-пра во вих актів18.

От же, ка те горія «за ко но творчість» вка зує на пев ну твор чу діяльність, яка
спря мо ва на на по яву (ви ник нен ня) си с те ми вста нов ле них нор ма тив но-пра во вих
актів, які містять за галь но обов’яз кові пра ви ла по ведінки, що втілю ють дер жав ну
во лю, та прий ма ють ся пред став ниць ким ор га ном дер жа ви або шля хом на род но го
во ле ви яв лен ня (ре фе рен ду му), ма ють кре а тив ний ха рак тер здійснен ня та за ле -
жать від людсь кої свідо мості.

Зміст по нят тя за ко но твор чості, та ким чи ном, охоп лює всі ха рак терні особ ли -
вості про це дур ної діяль ності суб’єктів по досліджен ню суспільних відно син, ви -
роб лен ню єди но го до ку мен та – нор ма тив но-пра во во го ак та (від про ек ту до прий -
ня то го нор ма тив но-пра во во го ак та), а та кож вве ден ня юри дич но го до ку мен та в
дію.

Усвідо млен ня ос нов них ха рак те ри с тик цьо го яви ща на дасть мож ливість
досліди ти за ко но творчість, з од но го бо ку, як са мостійний інсти тут діяль ності
ком пе тент них дер жав них ор ганів, а з іншо го – роз г ля ну ти за ко но творчість як
різно вид пра во твор чої діяль ності, який зай має цен т раль не місце в си с темі пра во
тво рен ня, функціонує під впли вом інших дер жав но-пра во вих інсти тутів та спря -
мо ва ний на фор му ван ня си с те ми нор ма тив но-пра во вих актів, що ма ють фор му
за ко ну.

Та ким чи ном, за ко но твор чості при та ман на низ ка особ ли во с тей, які не да ють
підстав для ото тож нен ня її з по нят тям пра во твор чості. Ос нов не для за ко но твор -
чості – це фор му ван ня, прий нят тя за конів, які хо ча і є важ ли ви ми, але все ж не
єди ни ми по ряд з інши ми дже ре ла ми пра ва. За галь новідо мим є й те, що по нят тя
за ко ну не збігається з по нят тям пра ва ні за змістом, ні за фор мою. То му ми по го -
д жуємо ся з дум кою Ю.Бой ко, що найбільш ко рект ним бу ло б ви ко ри с тан ня по -
нят тя пра во твор чості для відо б ра жен ня про це су об’єкти ву ван ня пра во вих норм
вза галі, а по нят тя за ко но твор чості – для відо б ра жен ня про це су тво рен ня за ко ну19.
От же, особ ливістю за ко но твор чості є те, що во на є різно ви дом пра во твор чої
діяль ності та її ме тою є прий нят тя за конів.

Се ред оз нак за ко но твор чості мож на відо кре ми ти її офіційний ха рак тер та на -
явність відповідно го пра во во го за без пе чен ня; є ре зуль та тив ною діяльністю; має
твор чий ха рак тер; здійснюється упов но ва же ни ми суб’єкта ми та відповідає рег ла -
мен ту ро бо ти за ко но твор чо го ор га ну; має пев ний ступінь на уко во го обґрун ту ван -
ня та за без пе чен ня. Аналіз змісту про це су ство рен ня нор ма тив но-пра во вих актів,
у то му числі за конів, у юри дичній літе ра турі та кож має дис кусійний ха рак тер.
Ство рен ня нор ма тив но-пра во вих актів роз гля дається як: «…вільний про ду ма ний,
ре тель ний про цес, що підпо ряд ко вується чітко виз на че но му пе реліку ви мог, що
ма ють обов’яз ко вий ха рак тер»20; як «…су купність чітко виз на че них ор -
ганізаційних форм, до три ман ня та вдо с ко на лен ня яких сприяє роз вит ку де мо -
кратії, за без пе чує підго тов ку та вве ден ня в дію нор ма тив но-пра во вих актів»21.

Для по зна чен ня про це су ство рен ня за конів по ряд з терміном «за ко но твор чий
про цес» ча с то ви ко ри с то вується термін «за ко но дав чий про цес». Ці терміни
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цілком мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся як то тожні. Але вод но час во ни не суть у собі
змістовні ак цен ти, які ча сом не співпа да ють. Як що в терміні «за ко но дав чий про -
цес» на пер ший план ви хо дить офіційна, влад на сто ро на цьо го про це су, а та кож
про це ду ра ство рен ня за ко ну, то термін «за ко но твор чий про цес» вка зує на інте лек -
ту аль не, твор че на ча ло аналізо ва ної діяль ності. По нят тя «за ко но дав чий про цес»
вка зує са ме на ви ключ ну функцію за ко но дав чо го ор га ну по ви дан ню за конів і є
ча с ти ною за ко но твор чо го про це су.

Ана логічно й де які ав то ри роз гля да ють за ко но дав чий про цес як ча с ти ну про -
це су за ко но твор чості, вклю ча ю чи в ос танній по ряд із за ко но дав чим про це сом дії
й відно си ни, що ви пе ре д жа ють за ко но дав чий про цес (ви яв лен ня по тре би в прий -
нятті за ко ну, на уко ва, ек с перт на й ор ганізаційна підго тов ка то що). На їх дум ку, за -
ко но творчість не ви чер пується влас не ство рен ням за ко ну, а мо же вклю ча ти
оцінку йо го ефек тив ності й мож ли ве на ступ не ко ри гу ван ня22. На наш по гляд, да -
не виз на чен ня є більш вда лим що до роз ме жу ван ня за ко но дав чо го й за ко но твор чо -
го про цесів.

За ко но творчість – це про цес, який фор мується без по се ред ньо прак ти кою і ви -
мо га ми жит тя, спи ра ю чись на ве ли чез ний об сяг знань, на ко пи че ний усім
цивілізо ва ним люд ст вом «са ме на укові за са ди роз вит ку за ко но дав ст ва, як
підкрес лює О.Ко пи лен ко, да дуть змо гу по до ла ти труд нощі, су пе реч ності, уник -
ну ти за ко но дав чих по ми лок, більш впев не но й ре зуль та тив но про су ва ти ся в су -
час не по ле цивілізо ва но го й ре зуль та тив но го пра во во го жит тя»23.

От же, пра во творчість не мож на зво ди ти до за ко но твор чості. За ко но творчість
є ви ключ ною мо но полією пред став ниць ких ви щих ор ганів дер жа ви (в Ук раїні –
Вер хов ної Ра ди) у пе ред ба че них за ко ном ви пад ках, за ко но творчість – важ ли ва
скла до ва ча с ти на пра во твор чості, яка за без пе чується прий нят тям за конів.

Та кож суттєва відмінна ри са між пра во твор чим та за ко но дав чим про це сом ха -
рак те ри зується на ступ ним. Так, ви ник нен ня пра во твор чо го про це су за зви чай
пов’язується із по явою об’єктив ної не обхідності пра во во го ре гу лю ван ня тих чи
інших суспільних відно син. У за ко но дав чо му про цесі це ви ра жається у ви гляді
за ко но дав чої ініціати ви. Та ким чи ном мо жуть по чи на ти ся пра во творчі про це си
ор ганів дер жав но го уп равління. Відмінність ли ше у то му, що за ко но дав чий про -
цес, як пра ви ло, є про дов жен ням про це су пра во тво рен ня, у той час як про це си ви -
дан ня нор ма тив но-пра во вих актів ор га на ми уп равління ча с то є про дов жен ням
нор мо ус та нов чо го про це су то го чи іншо го ор га ну дер жав ної вла ди. Ор га ни уп -
равління прак тич но ор ганізу ють здійснен ня норм за ко ну, у то му числі і в формі
пра во твор чої діяль ності. Досліджу ю чи відмінні ри си за зна че них ви ще ка те горій,
слід вра хо ву ва ти не ли ше зовнішні їх зв’яз ки, а й внутрішні еле мен ти їх змісту.

1. Ющик О.І. Те о ре тичні ос но ви за ко но дав чо го про це су: мо но графія / Ющик О.І. –
К.: Пар ла ментсь ке ви дав ництво, 2004. – С. 70. 2. Виш нев ский А.Ф. Те о рия и прак ти ка
под го тов ки про ек та нор ма тив но-пра во во го ак та / А.Ф. Виш нев ский, В.Н. Дми т рук. –
Мн.: Дик та, 2005. – С. 15. 3. Ска кун О.Ф. Те орія дер жа ви і пра ва: підруч ник. – 2-ге вид
/ Ска кун О.Ф.; пер. З рос. – Х.: Кон сум, 2005. – С. 303-305. 4. Юри дич на ен цик ло педія:
в 6 т. / ред. кол.: Ю.С. Шем шу чен ко (го ло ва ред.кол.) та ін. – К.: Укр. ен цик ло педія,
2002. – Т.4. – С. 193. 5. Стьопіна Н.О. Нор мо тво рен ня в юри дич них клініках: навч.
посіб./ Стьопіна Н.О., Груш ке вич Т.В., Мо на с тирсь кий Д.А.; за на ук. ред. В.М. Олуй -
ка. – Хмель ниць кий: ПП Пе т ри шин Г.М., 2006. – С. 10-11. 6. Ха ри то нов Є. Де які мірку -
ван ня з при во ду нор мо твор чості / Є.Ха ри то нов, О.Підо при го ра // Пра во Ук раїни. –
2000. – № 8. – С. 81–84; Пла вич В.П. Су час на пра во творчість; Про бле ми те орії і ме то до -

15Юридичні і політичні науки



логії [мо но графія] / В.П. Пла вич, С.В. Пла вич. – Оде са: Ас т ро принт, 2013. – С. 102-105.
7. Пар хо мен ко Н.М. Стан і пер спек ти ви роз вит ку си с те ми дже рел пра ва Ук раїни /
Н.М. Пар хо мен ко // Пра во ва дер жа ва: Щорічник на ук. праць Ін-ту дер жа ви і пра ва
ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. – К., 2000. – Вип. 11. – С. 76 – 89. 8. Ге гель Г. Фи ло -
со фия пра ва: пер. с нем. / Ге гель Г.; Ред. и сост. Д.А. Ке ри мов и В.С. Нер се сянц. – М.:
Мысль, 1990. – С. 86. 9. Богініч О.Л. При род но-пра вові та дер жав но-пра вові за са ди пра -
во вої си с те ми Ук раїни: мо но графія / Богініч О.Л. // Вступ до те орії пра во вих си с тем / за
заг. ред. О.В. Зай чу ка, Н.М. Оніщен ко. – К.: Юрид. Дум ка, 2006. – С. 322. 10. Же лез -
няк Н. Пра вові й ор ганізаційні фор ми діяль ності ор ганів юс тиції в здійсненні дер жав ної
пра во вої політи ки / Н. Же лез няк // Пра во Ук раїни. – 2001. – № 6. – С. 48. 11. Мар чен -
ко М.Н. Про бле мы те о рии го су дар ст ва и пра ва: курс лек ций. – Изд. 2-е, пе ре раб. и доп.
/ Мар чен ко М.Н.; под ред. Н.И. Ма ту зо ва, А.В. Маль ко. – М.: Про спект, 2001. – С. 660.
12. Алек се ев С.С. Го су дар ст во и пра во / Алек се ев С.С. – М.: Юрид. лит., 1996. – С. 115.
13. Ку д ряв цев В.Н. Со вре мен ная со ци о ло гия пра ва: Учеб ник для ву зов / В.Н. Ку д ряв цев,
В.П. Ка зи мир чук. – М.: Юрист, 1995. – С. 37. 14. Кон сти туція Ук раїни: Офіційний
текст, прий ня тий на п’ятій сесії Вер хов ної Ра ди Ук раїни 28 черв ня 1996 р.: зі зміна ми
та доп. ста ном на 1 січня 2006 р. – К.: Кон церн «Ви дав ни чий Дім «Ін Юре», 2006. –
144 с. 15. Юри ди че с кая эн цик ло пе дия / Отв. ред. Б.Н. То пор нин. – М.: Юрист, 2001. –
С. 326. 16. Шем шу чен ко Ю.С. За ко но дав чий про цес / Ю.С. Шем шу чен ко, С.В. Бо б ров -
ник // Юри дич на ен цик ло педія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шем шу чен ко (го ло ва ред. кол.)
та ін. – К.: Укр. ен цик ло педія, 1999. – Т. 2. – С. 504. 17. Міжна род на поліцейсь ка ен цик -
ло педія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Ри ма рен ко, Я.І. Кон дратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шем шу -
чен ко. – Т. 1: Те о ре ти ко-ме то до логічні та кон цеп ту альні за са ди поліцейсь ко го пра ва та
поліцейсь кої де он то логії. – К.: Кон церн «Ви дав ни чий Дім «Ін Юре», 2003. – С. 231-233.
18. Бо б ров ник С.В. Пра во творчість / Бо б ров ник С.В., Ще бельсь кий В.Є. // Юри дич на
ен цик ло педія: В 6 т. / ред. кол.: Ю.С. Шем шу чен ко (го ло ва ред. кол.) та ін. – К.: Укр. ен -
цик ло педія, 2003. – Т. 5. – С. 51.19. Бой ко Ю.О. За гальні про бле ми те орії та прак ти ки
вітчиз ня ної за ко но твор чості / Ю.О. Бой ко // Про бле ми за кон ності: Ре с публікансь кий
міжвідо мчий на уко вий збірник. – Х., 2000. – Вип. 41. – С. 8–9. 20. Пра во твор че ст во в
СССР / под ред. А.В. Миц ке ви ча. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 174-175. 21. Аб дул ла -
ев Н.Д. Ди а лек ти ка пра во твор че ст ва / Аб дул ла ев Н.Д. – Ба ку: Азерб. гос. изд-во, 1972. –
С. 104-105. 22. Бо бы лев А.И. Власть и за кон в кон тек с те ир ра ци о наль но го / А.И. Бо бы -
лев, И.А. Иса ев // Го су дар ст во и пра во. – 2006. – № 7. – С. 117. 23. Ко пи лен ко О.Л.
Наукові за са ди роз вит ку за ко но дав ст ва / О.Л. Ко пи лен ко // Пра во ва дер жа ва: щорічник
на ук. праць Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. – К., 2006. –
Вип. 17. – С. 515. 

УДК [17.037+14]001.2 : 316.64
М. А. БУР ДО НО СО ВА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРА ВО ВО ГО НІГІЛІЗМУ ТА ПРА ВО ВО ГО ІДЕ АЛІЗМУ
ЯК ФОРМ ДЕ ФОР МАЦІЇ ПРА ВО ВОЇ СВІДО МОСТІ

Пра во вий нігілізм та пра во вий іде алізм роз гля да ють ся як фор ми про яву де -
фор мації пра во вої свідо мості, які ма ють про ти леж ну спря мо ваність, од нак в су -
куп ності чи нять не га тив ний вплив. Досліджується їх взаємозв’язок шля хом
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