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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Іваніченко А. С. Поняття та сутність права. – Рукопис.
Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». − Кременчуць-

кий національний університет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих 
юридичних наук. Кременчук, 2019.

Відповідно поняття права охоплює дві сторони, що виражають його
сутність: регулятивно-компромісна: забезпечує порядок, соціальне
примирення, соціальну стабільність (існує поза часом і поза простором);
ціннісно-нормативна: забезпечує свободу, справедливість, рівність (існує в
часі і просторі). Сутність – це те найголовніше, основне, істотне в чому-
небудь; зміст предмета, який виражається в єдності всіх його складових,
сукупності елементів. Сутність права – це внутрішній зміст права як
регулятора суспільних відносин, який виражається в єдності загально-
соціальних і вузько класових (групових) інтересів через формальне
(державне) закріплення міри свободи, рівності та справедливості.

Ключові слова: сутність права, зміст права, підходи до розуміння
права, соціальна цінність права, особистісна цінність права, функції та
структура права
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Accordingly, the concept of law includes two aspects expressing its essence:
a regulatory and compromise: it ensures order, social reconciliation, social stability
(exists out of time and out of space); value-normative: provides freedom, justice,
equality (exists in time and space). Essence − this is the most important, basic,
essential in anything; the content of an object, which is expressed in the unity of all
its constituents, a set of elements. The essence of law is the internal content of law
as the regulator of social relations, which is expressed in the unity of general social
and narrowly class (group) interests through the formal (state) consolidation of the
measure of freedom, equality and justice.

Key words: the essence of law, the content of law, approaches to the
understanding of law, the social value of law, the personal value of law, the
functions and structure of law.


