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Право є не лише матеріальним відображенням волі соціуму. Право являє собою 

втілення духовних потягів та очікувань людей, віддзеркалюючи їх у правовій 

реальності. Право впливає не тільки на поведінку людей, але й на їх свідомість, 

формуючі уявлення про правомірне та неправомірне, дозволене та недозволене.  

На різних етапах історичного розвитку вчень про право формувались теоретичні 

передумови для розробки нормативних приписів, які матимуть вплив на свідомість 

людини. Вже в Античності у Платона можна зустріти відношення до закону як до 

суспільного регулятора. Він думав, що закон має лише відносну цінність, – закон 

завжди буде уступати філософському розуму. Для Платона юридичний закон – це 

лише змушена міра. 

В епоху Просвіти у XVІІІ ст. французький мислитель Ш.Л. Монтеск'є виявив 

недолік, іманентний юридичним законам, коли проводить порівняння законів із 

звичаями суспільства. Закон – це завжди встановлення лише частини суспільства, а 

звичаї – це те, що вироблено всім суспільством. Монтеск'є розумів загрозу відчуження 

громадян від юридичних законів у випадку їхнього неправильного використання 

законодавцем. Цей філософській підхід був притаманний в історичному розвитку 

вчень про право до середини ХХ ст. 

Трансформації у суспільному життя, які відбулись у 90-ті рр. ХХ ст. на 

пострадянському просторі та у 60-70-ті рр. ХХ ст. у Західній Європі та США, привели 

вчених до розуміння права та його соціальної ефективності з точки зору забезпечення 

прав та свобод людини та громадянина. У правовому суспільстві все повинне бути 

підлегле праву, але не заради самого підпорядкування, а заради можливості приймати 

власні рішення, почувати себе самостійним і незалежної від сваволі пануючих 

суб'єктів. Лише підхід до праворозуміння надає поштовх до розвитку соціально-

економічні відносин. 

Отже, соціально-економічні відносини як основа матеріального існування соціуму 

повинні бути чітко підпорядковані правовому регулюванню. Ця  підпорядкованість 

має формуватись не на примусовому механізмі, а найширшому стимулюванні 

суб’єктів соціально-економічних відносин застосовувати норми права. Особлива увага 

повинна бути спрямована на захист права власності суб’єктів соціально-економічних 

відносин. 

 



224  

Література: 

1. Правознавство (профільний рівень) : підручник / О. М. Лук'янчиков, Д. О. Новіков, 

К.Ю. Карелов, В.Т. Машика. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 256 c. 

2. Монтескье Ш. Избранные произведения URL: http://lex.am/docs/sharle.pdf 
 

 

 

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND 

REGIONS 

Ivchenko Anna 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

Scientific advisor 

Petrova L. I., senior lecturer 

 

The development of the Ukrainian economy is related to the solution of socio-economic 

problems, most of which are complex theoretical and practical issues that need to be solved. 

It should be emphasized that at present the provision of state support for the socio-

economic development of regions is carried out in the following main directions: development 

and implementation of programs of state support for the socio-economic development of 

individual regions and territories; implementation of sectoral programs, which envisage the 

allocation of funds for the support of designated territories and social protection of their 

population; regulation of intergovernmental relations. 

Considering the current state of regional development in our country, theoretical and 

practical approaches to defining the main tasks in the management of regional development, it 

can be stated that in the state management of regional socio-economic development today there 

are a number of problematic issues, the solution of which should become one of the factors of 

stabilization of the situation. in our country and creating conditions for further development of 

regions and the country as a whole. 

The need for research on socio-economic development is justified by the following 

problems and contradictions: a number of interrelated problems of regional socio-economic 

development that arise between productive forces and outdated forms of economic life 

organization, production and consumption, contradictions between the strengthening of the 

traditional model and full-scale updating, obsolete placement of productive forces and their 

formation in modern conditions; between levels of regional development, as evidenced by 

fluctuations in the values of gross regional product, between trends in globalization and cross-

border cooperation. All this determines the need for restructuring, improvement of the economic 

complex of each region under the conditions of social and economic orientation of the 

development of the region's economy. 

Among the main problems of the regional economy in Ukraine can be distinguished the 

following: a low level of competitiveness of the regional economy; increasing regional 

imbalances; unfavorable conditions for the development of human, intellectual and social 

capital, the chaotic nature of investment processes at the regional level; insufficient effective 

infrastructure to implement a complex of structural transformations of the regional economy. 

This is due to the decrease of the innovative potential of development of the regions of Ukraine; 

raw material specialization of production; reducing the ability to reproduce capital in priority 


