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Проблеми, пов’язані з утіленням в Прибічники іншого підходу прово-
життя правових приписів, завжди дять розподіл між правозастосуван-
були в центрі уваги юриспруденції. ням і реалізацією права.Так, приміром, 
Проникнення в цей процес, усебічний Алексєєв С. С. у своїй праці «Теорія 
його аналіз і переусвідомлення існую- права» вказує, що правове регулю-
чих досліджень уявляються одним із вання зрештою виражається в такій 
найважливіших завдань сучасної юри- поведінці учасників громадських від-
дичної науки. Причому вивченню носин, у якій утілюються вимоги й 
повинні підлягати не окремі категорії, можливості, що містяться у праві. Реа-
а вся сукупність відносин, пов’язаних лізація права має декілька форм, особ-
зі здійсненням права. ливості яких найближчим чином за-

На сьогодні існують два основні лежать від способів правового регу-
підходи до розуміння співвідношення лювання, від того, чи реалізується в 
понять реалізації права і правозасто- цьому випадку дозвіл, заборона або 
сування. Відповідно до першого підхо- зобов’язання. Відповідно до цього роз-
ду, правозастосування розглядається різняються три форми реалізації права: 
як одна з форм реалізації права. При- використання, дотримання, виконання. 
кладом може послужити визначення, С. С. Алексєєв уважає, що право-
розроблене Ф. А. Григор’євим і А. Д. Чер- застосування – владна індивідуально-
касовим, які під реалізацією права правова діяльність, спрямована на 
розуміють утілення в життя правових рішення юридичних справ, у резуль-
приписів, що здійснюється в таких фор- таті якої в тканину правової системи 
мах: виконання, використання, дотри- включаються нові елементи – індиві-
мання і правозастосування [1, с. 212]. дуальні приписи [2, с. 153]. 

Слід зазначити, що, за вказаного М. В. Кравчук вказує, «що реалі-
підходу до розуміння реалізації права, зація правових норм – це здійснення 
реалізація права і застосування права їх приписів у практичних діяннях су-
співвідносяться як ціле й частина. б’єктів. 
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Залежно від характеру диспозиції 
вирізняють: виконання, використання, 
дотримання. І особливою формою вті
лення вимог правових норм у життя є 
застосування норм права державними 
органами» [3, с. 161]. 

Як С. С.Алексєєв,так і М.В.Крав
чук розглядають застосування права 
як самостійну, разом із реалізацією 
права, форму втілення правових при
писів у життя. 

Подібної думки дотримуються і вче
ні одеської правової школи Ю. М.Обо-
ротов,А.Ф.Крижановський, Н.М. Кре-
стовська, які, у своїх дослідженнях 
обґрунтовують, що існує корінна від
мінність між правозастосуванням та 
безпосередньою реалізацією права. 
Суб’єкт безпосередньої реалізації права 
самостійно визначає свою поведінку 
згідно з правовими приписами, а суб’єкт 
правозастосування упорядковує не 
свою поведінку, а поведінку сторонніх 
суб’єктів [4, с. 176]. 

У цьому аспекті, викликає інтерес 
позиція, висловлена Т. В. Кашаніною, 
яка вважає, що найвищою формою 
узагальнення відносно втілення в 
життя правових приписів здійснення 
права. Причому здійснення права – це 
втілення (втілювання) встановлених 
норм права в діяльності суб’єктів пра
ва. Слід розрізняти два типи здійснен
ня права: безпосередній тип, або реа
лізацію права, і правозастосовний тип 
[5, с. 364–365]. 

У цілому, підтримуючи і не запере
чуючи проти цього твердження, від
значмо, що в запропонованій Т. В. Ка-
шаніною типології є невелика невід
повідність логічним способам викладу 
матеріалу. Характеризуючи перший 
тип, авторка використовувала поняття 
«безпосередній», проте другий тип було 
названо правозастосовним. Уявляється 
вірнішим для назви другого типу здій
снення права використання поняття 
«опосередкований». 

Опосередкований – даний не без
посередньо, не напряму, а за сприяння 
чогось\когось іншого [6]. 

Приєднуючись до позиції прибіч
ників сепарації правозастосування і реа
лізації права, хочу додати декілька 
аспектів. Суб’єкти права, втілюючи 
правові розпорядження в життя, у 
ряді випадків можуть діяти самостій
но, а в окремих випадках їх позбавле
но такої можливості. 

Із виникненням подібної ситуації 
очікуваного правового результату не 
може бути досягнуто без втручання 
органів, наділених особливими повно
важеннями, владою проводити певні 
процедури, пов’язані з опосередкова
ним здійсненням права. 

Відповідно, якщо реалізація права 
має вольовий характер (лише від волі 
суб’єкта права залежить, реалізує він 
наявні права чи ні, вчинить забороне
не діяння або втримається від проти
правної поведінки) і в ряді випадків 
може здійснюватись у формі без
діяльності, то правозастосуванню вла
стивий владний характер (наявність 
особливих, виняткових повноважень 
у суб’єкта правозастосування) і тіль
ки активна дія. 

Досліджуючи реалізацію права, 
можна дійти висновку, що це – сфера 
самовираження особистості, її право
вої активності та життєвої позиції. 

Правозастосування ж видається тією 
сферою, де влада є складовою частиною 
механізму здійснення права.Тут особли
вого значення набуває правозастосовна 
ідеологія, рівень правової культури 
суб’єкта правозастосування. Правова ак
тивність і правомірна поведінка, апріорі, 
маються на увазі стосовно суб’єкта, що 
наділяється владою, статус якого пови
нен бути легальним і легітимним. 

Але дотично до суб’єкта правоза-
стосування виникає питання про при
роду тієї влади, повноваженнями від 
якої його наділено. Чи це прерогатива 
лише державної влади, чи тут можли
ве більш широке тлумачення поняття 
«владний характер» правозастосування? 

Для відповіді на це питання до
цільно звернутися до поняття юрис
дикції, а також ознак і форм право-
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застосування, з метою встановити їхні 
універсальні характеристики, такі, що 
невіддільні від цих понять незалежно 
від тієї сфери, в якій можливо їх роз
глядати: публічної чи приватної. 

У юридичному енциклопедичному 
словнику радянського періоду юрис
дикція визначалась як передбачена 
законом (або іншим нормативним 
актом) сукупність повноважень відпо
відних державних органів вирішувати 
правові спори і справи про правопору
шення, тобто, оцінювати дії фізичної 
особи чи іншого суб’єкта права з 
позиції їхньої правомірності, застосо
вувати юридичні санкції до правопо
рушників [7, с. 1577]. 

Це ж визначення дається у Вели
кому юридичному енциклопедичному 
словнику [8, с. 711]. 

Також сутність юрисдикції розгля
дається як застосування закону до 
юридичних конфліктів і прийняття 
щодо них правових актів [9, с. 414]. 

На думку В. Баландіна і А. А. Пав-
лушина, юрисдикція в широкому ро
зумінні - поняття, що охоплює коло 
будь-яких повноважень будь-якого 
органу, а не тільки суду; у вузькому -
коло повноважень суду або адміні
стративного органу з вирішення будь-
якого правового спору [10, с. 26]. 

У найширшому значенні юрисдик
ція розглядається як здійснення дер
жавою владних повноважень, і вихо
дячи з цього вирізняється законодавча, 
адміністративна (виконавча) і судова 
юрисдикція [11, с. 26]. 

Отже, юрисдикція у вузькому 
сенсі традиційно розуміється як пов
новаження державних органів (у пер
шу чергу - судів) із розгляду правових 
спорів (конфліктів) і справ про право
порушення. 

На думку І. А. Глов’юк, таке визна
чення юрисдикції потребує певних 
уточнень суб’єктного та сутнісного 
характеру. Навіть судова діяльність, 
що традиційно розглядається як юрис-
дикційна, не завжди спрямована на 
вирішення спорів. Так, наприклад, такі 
справи окремого провадження, як уси-
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новлення дітей і встановлення фактів, 
що мають юридичне значення (у тих 
випадках, коли немає іншої можливо
сті для їх установлення), не мають 
спірного характеру. Не мають спірно
го характеру та визнаються судами 
справи про розірвання шлюбу за 
наявності дітей у разі спільної заяви 
подружжя (ст. 109 Сімейного кодексу). 

Тож при визначенні поняття юрис
дикції навіть у вузькому сенсі не можна 
робити основну прив’язку до суду як 
суб’єкта розгляду справи. Розгляд справ 
про адміністративні правопорушення 
входить до повноважень багатьох ор
ганів, посадових осіб, передбачених у 
Кодексі України про адміністративні 
правопорушення. Крім того, розгля
дати правові спори і приймати щодо 
них рішення можуть не тільки органи 
держави, а й органи та посадові особи 
місцевого самоврядування (наприклад, 
у розгляді скарг), а також роботодав
ці: власники або уповноважені ними 
особи підприємств, установ, організа
цій усіх форм власності, фізичні особи 
(наприклад, у розгляді справ про дис
циплінарні правопорушення). Отже, 
кваліфікуючою ознакою юрисдикції 
повинен бути характер справ,а не ста
тус суб’єкта правозастосування. 

Виходячи з викладеного вище, юрис
дикцію у вузькому сенсі можна визна
чити як правочинності уповноваже
них органів і посадових осіб щодо роз
гляду правових конфліктів (якщо розгля
дати конфлікт у широкому сенсі: тоді 
він критиме в собі не тільки цивільні 
та адміністративні спори, а й правопо
рушення як конфлікти правопорушни
ка і суб’єкта нормотворення) [12, с. 62]. 

Отже, ми можемо говорити про 
юрисдикцію і в приватноправовій 
сфері, сфері діяльності уповноваже
них органів підприємств із вирішення 
корпоративних спорів. 

Ту т важливо проаналізувати, чи про
являються в діяльності компетентних 
органів і посадових осіб підприємств 
ознаки правозастосовчої діяльності. 

До універсальних ознак правоза-
стосування відносять: 
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1) владний характер; 
2) опосередкованість правозасто-

сування; 
3) особливий статус суб’єкта пра-

возастосування; 
4) індивідуалізований характер; 
5) регламентованість діяльності в 

рамках компетенції; 
6) юридично оформлений результат. 
Всі названі ознаки виявляються у 

процесі аналізу діяльності колектив
них суб’єктів права, таких як, напри
клад, юридичні особи. 

Юридичних осіб було вибрано не 
випадково, з огляду на тенденції роз
витку сучасного життя. На світовій 
арені закріпились і прогресують транс
національні корпорації. Фактично 
саме вони багато в чому визначають 
вектор розвитку світової економіки, і 
це, без перебільшення, напрям діяль
ності ряду держав. Практика показує, 
що ці корпорації засновано на приват
ному капіталі [13, с. 18]. 

Аналізуючи наведені дані, можна 
зробити висновок про те, що найваж
ливішу роль в існуванні та розвитку 
світового співтовариства грає при
швидшена економічним інтересом 
сфера організованого, корпоративно
го капіталу [14, с. 468]. 

Розуміння природи ТНК безпосе
редньо пов’язане зі з’ясуванням поряд
ку організації їхнього функціонування, 
правовим статусом,правосуб’єктністю, 
органами управління. 

Безумовно, в радянський період, 
коли існували не «компанії», а «уста
нови», пріоритетними були досліджен
ня діяльності механізму держави, 
носіїв державно-владного ресурсу. Це 
відображалося й на розумінні проце
сів утілення в життя правових припи
сів. Обґрунтовувалася «реалізація права», 
особливою формою якої було право-
застосування, де правозастосовна 
діяльність розумілася виключно як 
прерогатива органів,наділених держав
но-владними повноваженнями. Уже 
не так нині, коли більша частина 
працевлаштованих громадян держави 
працює у сфері приватного капіталу. 

Ось чому необхідно приділити особ
ливу увагу дослідженню характеру 
діяльності підприємств, заснованих на 
приватній власності, пильно розгляну
ти процедури функціонування їхніх 
органів управління, статус. 

Будучи, по суті, юридичною фік
цією, юридична особа є суб’єктом права 
з особливою правосуб’єктністю. Фак
тично всі елементи правосуб’єктності 
юридичної особи містяться в юридичних 
документах (статут і т. д.). Виникають 
од моменту створення і припиняються 
моментом ліквідації юридичної особи. 
Як приклад візьмімо юридичну особу 
з такою організаційно-правовою фор
мою, як приватне підприємство. Ви
конавчим органом управління підприєм
ством є дирекція, а головною посадовою 
особою – директор. У статуті підпри
ємства закріплюються повноваження, 
права (особливий статус) та обов’язки 
директора. 

Директор, провадячи свою діяль
ність, є носієм влади, яку було переда
но йому за рішенням власника.Одначе, 
директор діє не в своїх інтересах, а в 
інтересах компанії, причому це не 
його «добра воля», а прямий, регламен
тований обов’язок. 

Поряд із директором, на підпри
ємстві здійснюють трудову діяльність 
і інші, підпорядковані йому працівники. 
У ряді випадків (оформлення дору
чення, отримання премії і т. д.) рядо
вим працівникам, для здійснення їхніх 
прав чи обов’язків, необхідно втру
чання вищої посадової особи підпри
ємства. Або коли на підприємстві 
виникла ситуація (прогул, поява в 
нетверезому вигляді працівника і т. д.) 
яка вимагає вирішення спору і накла
дення стягнення. У наведених прикла
дах показується об’єктивна необхід
ність використання потенціалу упов
новаженого суб’єкта (опосередкована 
форма), для досягнення юридично 
значущого результату. 

Необхідно враховувати, що будь-яка 
з названих ситуацій має суворо індиві
дуальний характер і не поширюється 
на інших членів трудового колективу. 
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Усі прийняті рішення, накази, що ви
даються, підписувані в рамках компе
тенції довіреності, резолюції, що винося
ться, фактично весь обсяг юридичних 
документів, що видаються директором 
підприємства, регламентована стату
том цього підприємства та чинним за
конодавством. Причому встановлено 
не тільки умови створення цього доку
мента, а й процедуру його реєстрації. 

Якщо з усієї сукупності можливих 
дій директора підприємства ми візь
мемо до розгляду лише ті, що пов’яза
ні з формальним закріпленням індиві
дуальних владних рішень із конкрет
них юридичних справ, то в кожному з 
них можна буде виявити юридично 
оформлений результат (юридичний 
документ). 

Розглядаючи питання про «нетра
диційні» види правозастосування, слід 
звернути увагу на той факт, що, аналі
зуючи діяльність вищої посадової осо
би приватного підприємства (дирек
тора), уявляється необхідним визначити 
основні форми його правозастосовчої 
діяльності. 

Для цього аналізу, вбачається прий
нятною запропонована Т. В. Кашані-
ною класифікація форм правозасто
сування, згідно з якою вирізняють чо
тири форми: конкретизацію, контроль, 
розв’язання спорів; накладення санк
цій [15, c. 396]. 

Конкретизація - особлива ситуація, 
за якої правовідносини не можуть 
виникнути без владного рішення, яким 
конкретизуються наявні у суб’єкта права 
чи обов’язки (наприклад, видача дові
реності директором підприємства). 

Контроль - регламентація і пере
вірка статусу суб’єкта, який претендує 
на користування / відвідування певних 
об’єктів (наприклад, видача документа, 
що підтверджує можливість відвіду
вання об’єктів з особливим статусом -
електростанції). 

Вирішення спорів - вирішення 
виниклих (наприклад, корпоративних, 
трудових) конфліктів. 

Накладення санкції - прийняття 
рішення щодо вирішення трудового 
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конфлікту, проступку (наприклад – на
кладення стягнення / заохочення). 

Від форм правозастосування не
обхідно відрізняти види правозастосу-
вання – однорідні групи правозасто-
совної діяльності, об’єднані специфікою 
суб’єктів, здійснюють застосування права. 

Спираючись на проведене дослі
дження, можна зробити висновок про 
необхідність сепарації опосередкова
ного типу здійснення права на такі 
види: публічно-правове правозасто-
сування і приватноправове правоза-
стосування.У цьому випадку класифіка
ційним критерієм є статус суб’єкта 
правозастосування: а) публічно-право
ве – таке, що здійснюється суб’єктом, 
наділеним державно-владними повно
важеннями; б) приватноправове – таке, 
що здійснюється іншими уповноваже
ними суб’єктами, що не володіють дер
жавно-владними повноваженнями. 

Відповідно стає можливим скласти 
таку типологію здійснення права. 

Здійснення права складається з 
двох типів: безпосереднього – право-
реалізаційного; опосередкованого – 
правозастосувального. 

Безпосередній тип здійснення права 
втілюється в життя в таких формах: 
виконання, використання, дотримання. 

Опосередкований тип здійснення 
права класифікується на два види: 
публічно-правове та приватноправо
ве правозастосування. 

Як публічно-правове, так і приват
ноправове правозастосування поділяю
ться на два підвиди: організаційно-вико
навче (здійснюється в таких формах: 
конкретизація; контроль) і правоохо
ронне (здійснюється в таких формах: 
розв’язання спорів; накладення санкції). 

Безумовно, запропонована типоло
гія є новаційною в сучасній юриспру
денції, але, як зазначає Ю. М. Оборотов, 
«юридична наука сьогодні знаходить
ся в умовах, коли право і держава ... 
зазнають такі зміни, які тягнуть за 
собою не тільки появу нових сфер 
юриспруденції, але й зміну її змісту та 
складу наук, що відносяться до цієї 
категорії. Досить тут сказати про такі 
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процеси, як неймовірна рухливість дичній науці або, точніше, юриспру-
(плинність) догми права і ростуча денції» [16, с. 54]. Тож, подальші дослі-
криза суверенітету держави, щоби зро- дження в цій сфері вбачаються досить 
зуміти необхідність змін у самій юри- перспективними та актуальними. 
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