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ЗНАЧЕННЯ ТА ЗНАЧИМІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА 

ПРАКТИЦІ 

Актуальним викликом сьогодення для права, а також інших соціальних наук (соціальної 

психології, антропології, соціальної філософії і т. д.) постає питання про: (1) збалансування 

розуміння   цінностей   людини,    суспільства,    держави,   державних   об’єднань    і   людства; 

(2) гармонізації їх інтересів, з одного боку,  та недопущення дисгармонії у правовому 

регулюванні та забезпеченні охорони й захисту їх інтересів, а також прав, з іншого боку. 

Відповідне повсякчас досягалось та досягається й сьогодні крізь призму певної центральної 

ідеї, за якої розвивається людська цивілізація в межах певного суспільства. Цією ідеєю в 

сьогочасній цивілізованій державі є антропоцентризм, згідно якої людина є найвищою 

соціальною цінністю, а публічне управління в державі виходить з інтересів людини та 

суспільства,   держави   в   яких   єдиноможливим   є   впровадження   в   реальну   дійсність ідеї 

«Загального блага», що забезпечує соціальну цінність людини (при цьому, «задоволення 

основних інтересів людей в суспільстві можливо лише в умовах популярності культур 

середнього та вищого порядку» [1, p. 2018]). 

https://www.researchgate.net/profile/Viacheslav_Hladky/research
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При цьому в контексті соціальної реальності, що має юридичне значення, гармонія в 

суспільстві, суспільних відносинах, перебігу суспільних процесів відображає те, наскільки 

збалансованими є правове становище та юридичний потенціал (щонайперше, потенціал свободи 

і недоторканності, потенціал діянь і впливу) в межах цього становища суб’єктів права. Вказане 

в теорії права окреслюється такою модельною конкструкцією суб’єкта права, як «правовий 

статус». Загалом, слід зазначити, що поняття «правовий статус» досить широко 

використовується в українській та зарубіжній юридичній науці, й тому з’ясуванню сутнісного 

змісту, значенню та значимості правового статусу вже у тій чи іншій мірі приділяється увага 

багатьох  правників   (зокрема,   Р. Будзіновські,   І.М. Буткова,   М. Карпіюк,   І.С. Окунєва, 

Р.В. Олійника, П.М. Рабіновича, Р. Рибські, Т.В. Степанової, Т.М. Шовен, Н.Я. Якимчук). 

Означене є цілком закономірним, оскільки, як справедливо зауважує український дослідник з 

ХНУВС Р.В. Олійник, правовий статус є «однією із центральних в теорії держави і права та усіх 

без винятку галузевих юридичних науках, що обумовлюється складністю та багатозначністю 

цього юридичного явища» [2, с. 36], з одного боку, а, з іншого боку, тим, що складова «статус» 

«визначає становище, положення відповідного суб’єкта у соціальній системі, що виражається, 

здебільшого у правах та обов’язках; а елемент «правовий» говорить нам про те, що ці права та 

обов’язки містяться у відповідних нормативних актах, тобто отримали закріплення у нормах 

права» [3, с. 32]. 

Іншими словами, юридична значимість феномену «правовий статус» виявляється у тому, 

що саме завдяки використанню в теоретичній та практичній дійсності поняття «статус» ми 

можемо зрозуміти: (1) те, ким (чим) є той чи інший суб’єкт права у тих чи інших суспільних 

відносинах; (2) в яких суспільних відносинах та в якій саме мірі цей суб’єкт може брати участь; 

(3) яким чином (на яких підставах, умовах, у якому порядку) певний суб’єкт права бере участь у 

певних суспільних відносинах й як (коли це можливо) відповідний суб’єкт виходитиме з цих 

відносин (чи як саме ці відносини мають припинятись) і т. д. Отже, феномен «правовий статус» 

щонайменше дозволяє підвищити рівень правової визначеності: (1) виникнення, перебігу 

(враховуючи також й їх призупинення) та припинення суспільних відносин; (2) гармонійному 

функціонуванню правової системи, реалізації правовідносин та процесів у межах цієї системи 

та поза нею. Відтак, саме шляхом порівняння правових статусів (в абстрактному контексті – 

статуси різних суб’єктів права, зокрема, в межах певних правовідносин; в безпосередньому 

контексті – абстрактну конструкцію становища суб’єкта з його реальним становищем) 

уможливлюється дослідження гармонії правового упорядкування суспільних відносин та 

процес досягнення цієї гармонії. 

На вказані обставини вже у тій чи іншій мірі зверталась увага окремих українських 

науковців. Зокрема, українська вчена з Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка проф. Н.Я. Якимчук справедливо зауважує, що правовий статус є «правовою 

конструкцією, сформованою безпосередньо для моделювання правових можливостей та 

правових зв'язків абстрактного суб'єкта права» [4, с. 16] (тобто, правовий статус –  це 

абстракція, модельна конструкція, що закріплена в нормативно-правових актах). У свою чергу 

український вчений І.М. Бутков зазначає, що правовий статус є певним становищем суб’єкта 

права, яке закріплене нормами права та «моделює його положення у стосунках з іншими 

суб’єктами права» [5, с. 72] (іншими словами, правовий статус – це практична об’єктивація 

модельної конструкції, закріпленої в нормативно-правових актах). 

Окрім того, як випливає з викладеного, правовий статус (особливо суб’єктів 

конституційного, адміністративного та господарського права) має важливе значення для 



32  

антикорупційної практики держави, адже: (1) у процесі формування правового статусу 

конкретного суб’єкта, нормотворець повинен виходити з раціональної юридичної логіки, 

застосування котрої буде спрямовуватись на унеможливлення зловживання відповідним 

суб’єктом наданим йому статусом (цьому сприяє, зокрема, антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів й їх проектів); (2) у процесі запобігання та протидії корупції 

повноважні суб’єкти антикорупційної діяльності виходять з правового статусу суб’єкта та його 

фактично-юридичної об’єктивації, обумовленій діяннями суб’єкта, що наділений відповідним 

статусом. 

Таким чином, можемо дійти думки, що правовий статус в юриспруденції має 

диференціальне та вимірювальне значення, адже за допомогою окреслення моделей правових 

статусів та їх системи з чіткою і складною структурою, з одного боку, а також системи й 

складної структури взаємовідносин між тими, хто володіє відповідними правовими статусами, 

визначаються абстрактні (як суб’єкта права) та конкретні (як особи, тобто, конкретної фізичної 

та юридичної особи, об’єднань фізичних осіб без створення юридичної особи): 

(1) становище володільця статусу відносно інших володільців правових статусів. Вказане 

пояснюється тим, що найбільш конкретно суб’єкт, так само, як і об’єкт, осмислюється в межах 

певної системи (чи поза нею) в контексті певної залежності, тобто, не «як такий», а «як такий, 

відносно іншого». Прикладне значення цього має значення, приміром, в оцінці публічного 

впливу на суб’єктів права (особливо впливу на загальних, спеціальних і особливих категорій 

певного  суб’єкта   права).   Наприклад,   польська   вчена   з   Варшавського   університету 

проф. Т.М. Шовен звертає увагу на те, що законодавство тієї чи іншої держави застосовується 

відносно всіх суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), які перебувають і діють на території цієї 

держави. Поряд із тим «статус осіб, які проживають в цій державі, не є однорідним (громадяни, 

іноземці та апатриди, що проживають у державі або лише перебувають у ній, іноземці з 

особливим правовим статусом)» [6, s. X]; 

(2) потенціал позитивного прояву відповідних суб’єктів (осіб) загалом та в конкретних 

відносинах, зокрема. У цьому сенсі мова йде про реалізацію прав та обов’язків в межах  

свободи, яка належить відповідному суб’єкту (особі), з одного боку, а, з іншого боку, 

можливості вимагати припинення звуження прав, відновлення порушеного права і т. д.; 

(3) потенціал негативного прояву цих суб’єктів (осіб) загалом та в конкретних 

відносинах, зокрема. Цей потенціал окреслює ймовірні можливості суб’єкта (особи) діяти 

протиправним чином. 

Утім, попри той факт, що феномен правового статусу сприяє юридичній визначеності 

правовідносин та соціальних процесів, слід констатувати й те, що на сьогоднішній день серед 

вчених не існує узгоджених позицій з приводу того, що слід розуміти під поняттям «правовий 

статус» (як це не парадоксально, але й поняття «правова визначеність» по сьогоднішній день не 

має універсального визначення). Зазначена проблема є типовою для сучасної юриспруденції, 

оскільки властива не лише поняттю «правовий статус», але й всім категоріям, що 

використовуються в цій науці, а також мають досить широке поширення в побуті та в інших 

науках (ця проблема в іншому контексті нами вже розглядалась [7]). Відтак, розв’язання цієї 

проблеми виявляється можливим лише шляхом з’ясування сутнісного змісту поняття «статус», 

а також осмислення його в юридичній науці шляхом критичного аналізу існуючих підходів до 

визначення поняття «правовий статус», що нами буде здійснено в подальших наукових 

розвідках і дослідженнях. 
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