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ВЗАЄМОВПЛИВ ПРАВА І ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

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, и 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. 

Економіка впливає на право безпосередньо або опосередковано через 

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

безпосередній вплив, то як приклад можна навести закріплене и 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 прано 

справляють економічні закони. І залежно від того, якою мірою прано їх 

враховує, можна твердити, чи право стимулюватиме, чи гальмуватиме 

розвиток економіки [1,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. 

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 [2]. 
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