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Анотація.Автором розкрито зміст зв’язку економіки і права і показані 

напрями впливу права на економічні процеси в умовах глобалізації. Висвітлено 

перспективи розвитку економічного законодавства, внесено пропозиції щодо їх 

вдосконалення. 

Abstract.The author discloses the economics and law connection and shows 

the ways the law affects economic processes under the globalization. He emphasises 

the perspectives of economic jurisdiction development and suggests methods of 

improvement. 
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Постановка проблеми.Cучасне право і всі соціальні явища та процеси, які 

визначають його розвиток і функціонування, перебувають під визначальним 

впливом глобалізації. Основна роль сучасної держави полягає у виборі  

стратегії розвитку суспільства та формування нової парадигми його 

функціонування, які здатні забеспечіти : участь суспільства і глобалізації; 

послідовність та ефективність глобалізаційних процесів для суспільства. 

Родовою ознакою усіх теоретичних підходів до пояснення глобалізації є 

ідея посилення взаємозалежності людства на всіх рівнях (місцевому, 

регіональному, національному) й у всіх вимірах (економічному, політичному, 

правовому, культурному). Глобалізацію слід тлумачити як об’єктивне явище 

сучасності, в основі якого лежать процеси формування принципово нових 

відносин між країнами і народами на основі взаємозв’язку та взаємозалежності 

між ними у всіх сферах життєдіяльності. У найбільш загальному значенні 

глобалізація означає формування певного загального світового простору, 

пронизаного єдиними принципами економічного та гуманітарного 

співіснування націй. 

Основна роль сучасної держави полягає у виборі стратегії розвитку 

суспільства та формування нової парадигми його функціонування, які здатні 

забезпечити: а)участь суспільства і глобалізації;б)послідовність та ефективність 

глобалізаційних процесів для суспільства. 

Процеси глобалізації зумовлюють необхідність формування достатнього 

правового підґрунтя для забезпечення гармонійного співіснування націй і 

вирішення загальнолюдських проблем. Право виступає найважливішим 

елементом глобалізації, її необхідним нормативним фундаментом. Також 

сутнісні характеристики глобалізації, її проблеми і перспективи зумовлюють 

особливості розвитку права, його значення. 



Глобалізація породжує універсалізацію права, що відбувається у формі 

правової інтернаціоналізації та правової конвергенції. Універсалізація права – 

це процес вироблення певних мінімальних правових стандартів, які мають 

загальноцивілізаційне значення і поширення. Мінімально необхідні правові 

стандарти формуються у межах універсального дискурсу, фундаментом якого є 

права і свободи людини. Універсалізація права охоплює юридичну науку, 

юридичну освіту, юридичну практику, систему норм і принципів права. 

З інституціональної точки зору, універсалізація права відбувається не 

шляхом створення необхідних умов для діалогу культур з метою досягнення 

загальноприйнятого світового балансу. В такому сенсі необхідною 

передумовою універсалізації права є формування багатополярного світу 

шляхом регіоналізації і утвердження ефективних національних правопорядків, 

заснованих на мінімально необхідних правових стандартів. Важливим 

інструментом універсалізації права є правова інтеграція [1]. 

Відомо, що право є одним із найбільш важливих і дієвих важелів 

регулювання суспільних відносин. Однак слід враховувати, що право як 

елемент надбудови не є ізольованим соціальним явищем, а перебуває весь час у 

русі та є невід’ємною складовою суспільних процесів. У зв’язку з цим варто 

зауважити, що право тісно пов’язане зі станом суспільного розвитку і у зв’язку 

зі змінами, які відбуваються в суспільстві, потребує відповідного 

реформування. 

Досвід упровадження в Україні ринкових реформ переконливо свідчить 

про неможливість здійснення кардинального реформування економіки без 

істотних змін в інших сферах суспільного життя. І у першу чергу це стосується 

змін у правовій сфері. Йдеться про створення такого правового механізму, який 

зміг би адекватно відображати ринкові перетворення у суспільних відносинах, а 

також забезпечувати їх демократичну спрямованість та законність, гарантувати 

права та свободи людини, вільний і всебічний розвиток її особистості. 

У той же час реформування права і формування національної правової 

системи для забезпечення ринкових перетворень матиме позитивні наслідки за 



умови, коли ці процеси спиратимуться на економічні відносини, що склались у 

суспільстві. 

Суспільні відносини, основу яких становлять відносини виробництва та 

споживання, тобто мають економічний характер, є головним джерелом права як 

соціального регулятора. 

Для того, щоб охопити всі властивості права, слід виробити визначення 

права, які охоплюють його статичну нормативну сутність і динамічну природу. 

В динамічному аспекті (право в дії) право можна визначити як систему базових 

юридичних явищ, які забезпечують практичне здійснення ідеї права[2]. 

В умовах зростання взаємозалежності й одночасного посилення 

нерівномірності розвитку різних країн, загострення старих і поява нових 

глобальних проблем – взаємозв’язок права і економіки набуває нових вимірів. 

Право належить до числа важливих та складних суспільних явищ. Право 

слід розглядати, як специфічний механізм вияву логічної структури соціальних 

взаємодій, в результаті дії якого визначаються юридичні формули як основа для 

розробки відповідних нормативних приписів. Відомо, що право є одним з 

найбільш важливих і дієвих існуючих важелів регулювання суспільних 

відносин, останнє як соціальне явище, безперечно, зумовлене специфікою 

функціонування і розвитку самого соціуму. Варто зауважити, що право тісно 

пов’язане з станом суспільного розвитку і в силу змін, які відбуваються в 

суспільстві, потребує відповідного реформування. Будучи відбитком соціально-

економічної політики держави, яка спрямована у майбутнє, право здатне 

сприяти формуванню нових суспільних відносин, які ще перебувають у 

зародковому стані. Суспільні відносини, основу яких складають відносини 

виробництва та споживання, тобто мають економічний характер є головним 

джерелом права, як соціального регулятора. Слід відзначити, що право є 

явищем, що динамічно розвивається під впливом інших соціальних, 

політичних, ідеологічних та інших чинників та відповідно до стану соціально-

економічних, та інших відносин, потреб суспільного розвитку [3,с.22-23]. 



Взаємодія цих та інших чинників створює основу формування права. Право їх 

не лише уособлює, а й відображає. До таких чинників належить і економіка. 

Економіка впливає на право безпосередньо або опосередковано серед 

державу, правосвідомість, політику та інші чинники. Якщо вести мову про 

безпосередній вплив, то як приклад можна навести закріплене в правових 

нормах право держави на розпорядження майном казенних підприємств. Ці 

підприємства є об’єктом права державної власності, а тому уповноваженні 

державою органи здійснюють управління ним та інші дії щодо нього. Отже, 

вони в праві визначати його (правову) долю. 

Варто зазначити, що економіка впливає на право через виробничі 

відносини як один з невід’ємних елементів структури економіки, який створює 

необхідну основу формування права. Важливий вплив на право справляють 

економічні закони. І залежно від того, якою мірою право їх враховує, можна 

твердити, чи право стимулюватиме, чи гальмуватиме розвиток економіки 

[4,с.121]. 

Таким чином, економіка впливає на право, по-перше: 1) безпосередньо 

(виявляється у праві держави розпоряджатися засобами виробництва, які 

перебувають у її власності); 2) опосередковано – через державу, політику, 

правосвідомість та ін. (виявляється у визначенні державою розміру податків, 

мінімуму заробітної плати, строку відпустки, встановленні правил екологічної і 

технічної безпеки та ін.). Найтиповішим є опосередкований вплив економіки на 

право. 

Водночас право впливає на економіку та економічні процеси. В 

юридичній літературі акцентується увага на трьох основних напрямах впливу 

права на економіку: по-перше, право закріплює економічні відносини, що 

складаються у державі, гарантує їхню стабільність; по-друге, право стимулює 

формування нових економічних відносин; по-третє, право підтримує і охороняє 

економічні відносини. 

Зазначені вище напрями впливу права на економічні відносини 

обумовлюють визначення місця і ролі права в забезпеченні ринкових 



перетворень в економічній сфері. Розкриваючи зміст першого напряму, слід 

виходити з того, що необхідність отримання правового закріплення об’єктивно 

породжується економічними потребами суспільства. Право закріплює реально 

існуючі економічні відносини, забезпечуючи їхню стабільність. Відповідність 

права реально існуючим економічним відносинам дає змогу зробити висновок 

щодо його ефективності: право ефективне тоді, коли відповідає сутності та 

змісту процесів, що відбуваються в економіці. Коли ж право виходить за ці 

межі, воно є неефективним. Так, якщо український законодавець закріпить у 

чинному законодавстві такі соціально-економічні гарантії (наприклад, щодо 

мінімальної заробітної плати, допомоги по безробіттю), які існують в 

Німеччині, то вони не знайдуть практичної реалізації, оскільки не мають 

відповідного економічного підґрунтя. І навпаки, якщо зазначені соціально-

економічні гарантії матимуть реальну економічні основу, то вони знайдуть 

практичну реалізацію [5,с.15]. 

Водночас реформування права і формування національної правової 

системи для забезпечення ринкових перетворень матиме позитивні наслідки за 

умови, що процеси будуть спиратися на економічні відносини, які склалися у 

суспільстві. Суспільні відносини, основу яких становлять відносини 

виробництва та споживання (тобто вони мають економічний характер), є 

головним джерелом права як соціального регулятора. 

Отже, право існує в оточенні різних соціальних явищ, які впливають на 

нього, відповідно формуються під його впливом. Право закріплює реально 

існуючі економічні відносини, забезпечуючи їхню стабільність. Відповідність 

права реально існуючим економічним відносинам дає змогу зробити висновок 

щодо його ефективності: право ефективне тоді, коли відповідає сутності та 

змісту процесів, і відбуваються в економіці. Коли ж право виходить за ці межі, 

воно є неефективним. 

В умовах ринкових перетворень в економічній сфері особливого значення 

набуває роль права як стимулятора у формуванні ринкових економічних 

відносин. Право має не просто насаджувати ринкові відносини, а стимулювати 



їх формування та розвиток. На сучасному етапі варто акцентувати увагу на 

тому, що право має скасувати всі перепони на шляху України до ринку, 

створити економічні стимули, закріпити економічне підґрунтя ринкової 

динаміки, визначити коло ринкових відносин тощо. Так, право має 

стимулювати через відповідні механізмі утвердження рівних умов для розвитку 

всіх форм власності, захист господарюючих суб’єктів в недобросовісної 

конкуренції тощо. 

Безпосередній зв'язок права і економіки реалізується також через функції 

права, які обумовлюють службове призначення права в суспільстві. Серед 

функцій права важливе місце  посідає так звана компенсаційна функція через 

яку можна прослідкувати взаємодію економіки та права. 

Крім того, право виконує і власне економічну функцію. Так, норми права, 

регулюючи трудову діяльність громадян, активно впливають на виробництво і 

тим самим виконують економічну функцію. 

Економічна функція характерна, зокрема, трудовому праву. Ця функція 

трудового права проявляється в тому, що його норми впливають на економічні 

відносини, встановлюючи міру праці та міру споживання, проводячи 

диференціацію праці залежно від складності, стимулюючи економічними 

засобами найманих працівників. 

Тому можна зробити висновок, що право впливає на економіку, по-

перше, як чинник упорядкування економічних відносин та економічних 

процесів; по-друге, як інструмент здійснення економічної політики, як зі 

сторони держави, так і зі сторони господарюючих суб’єктів. 

Теоретичні дослідження складних і суперечливих процесів, що 

відбуваються в економіці України, вказують на необхідність розробки 

прийняття нормативно-правової бази економічних реформ, які б були 

зорієнтовані на становлення, формування сучасної ринкової соціально 

орієнтованої економіки, і, в першу чергу, визначення правового становища її 

суб’єктів, створення дієвих механізмів реалізації захисту їх прав. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 



Економіка впливає на право через виробничі відносини, як один з невід’ємних 

елементів її структури, які створюють необхідну основу формування права. 

Право взаємодіє з економікою через визначення правового статусу підприємств 

та інших господарюючих суб’єктів, які виступають рушійною силою 

економічних перетворень в економічній сфері. В той же час, господарюючі 

суб’єкти, використовуючи нові засади впливають на право через механізм 

договірного регулювання. Право через правове забезпечення економіки сприяє 

формуванню нових економічних відносин. Право, виконуючи у суспільстві 

економічну функцію впливає на формування ринкової економіки через захист 

прав і законних інтересів найманих працівників [6,с.6-7]. 

Право впливає на економіку, зокрема як чинник упорядкування 

економічних відносин та економічних процесів; як інструмент здійснення 

економічної політики, як з боку держави, так і з боку господарюючих суб’єктів. 

Права закріплює економічні відносини, що складаються в державі, 

гарантує їх діяльність; право стимулює формування нових економічних 

відносин; право підтримує і охороняє економічні відносини. 

Отже, можна зробити висновок, що право є одним з найбільш важливих 

чинників в створенні основ для формування в Україні сучасної ринкової 

економіки. В цьому варто також підкреслити, що право і економіка, як 

соціальні явища, перебувають в постійному взаємозв’язку, взаємодії та 

взаємозалежності  один від одного. 

Сьогодні, всилу ускладнення економічних, культурних та інших 

соціальних зв’язків, тенденції збільшення соціальної свободи сформувався 

плюралізм суб’єктів, які формують право на позадержавному рівні. Як 

наслідок, формується досить складна система правового регулювання 

суспільних відносин на національному, міжнародному та наднаціональному 

рівнях[7]. 

В умовах глобалізації цінність права набуває нових змістовних 

характеристик. Викликана ринковими силами, власне, глобалізація не 

забезпечує ні справедливості, ні соціального прогресу. Роль права зростає 



передусім у вказаному аспекті. Глобалізація може сприяти прогресивному 

розвитку людства, збереженню ним власних гуманітарних здобутків лише за 

умови, що вона надалі розвиватиметься на міцній правовій основі. 

Універсалізація права як за формою, так і змістом проявляється у 

процесах правової інтернаціоналізації та конвергенції. Інтернаціоналізація 

означає насамперед зближення політичних і правових систем держав, 

поглиблення їх взаємодії, взаємного впливу, що отримало в науці назву 

правової конвергенції. Для останньої характерне таке зближення правових 

систем, в результаті якого формується толерантність і взаємне уподібнення 

правових систем, інтеграція переваг правових систем різного типу. Право 

повинно бути інструментом, що зможе одночасно забезпечити як збереження 

особливостей кожного окремого народу та держави, так і формування 

глобального світу, частиною якого виступають окремі держави. 

Право впливає на економіку такими основними способами: 

1) право закріплює сформовані економічні відносини, гарантує їх 

стабільність, зумовлену матеріальними умовами життя, фіксує їх 

(наприклад, визначення учасників ринкових відносин за допомогою 

реєстраційної діяльності компетентних органів держави) (право як 

закріплювач); 

2) право стимулює виникнення і розвиток нових економічних відносин, 

якщо для цього є відповідні умови, здатне зняти перешкоди на шляху до 

ринку, створити додаткові економічні стимули та ін. (наприклад, в 

Україні право стимулювало забезпечення економічної свободи, розвиток 

права приватної власності, затвердження рівноправності форм власності, 

захист бізнесу від надмірного регулюючого впливу держави, запобігання 

забрудненню довкілля та ін.) (право як стимулятор); 

3) право підтримує, охороняє і захищає існуючі економічні відносини, 

особливо такі, що знову виникли (забороняє законом порочні методи 

ведення господарства та комерції; застосовує санкції при зловживанні 

рекламою, товарними знаками; відновлює порушене становище; 



відшкодовує шкоду; встановлює юридичну відповідальність 

(антимонопольне законодавство) (право як охоронець і захисник). 

Визначається право економікою, тому впливає на економіку або сприяє 

розвитку економіки, прискорює її, або гальмує поступальний рух уперед. 

Гальмування відбувається в тому разі, коли економічні вимоги у праві 

відображаються в перекрученому вигляді [8]. 
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