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Статтю присвячено розкриттю питання юридичної конструкції як засобу юридичної техніки. 

Здійснено аналіз еволюції ідеї юридичної конструкції в історичному розвитку континентальної юри-
спруденції від фактичної появи конструкції в правовій дійсності як прийому юридичної практики  
до її теоретичного осмислення в правознавстві.
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Бойко Г. И. Юридическая конструкция как средство юридической техники. – Статья.
Статья посвящена раскрытию вопроса юридической конструкции как средства юридической  

техники. Осуществлен анализ эволюции идеи юридической конструкции в историческом развитии 
континентальной юриспруденции от фактического появления конструкции в правовой действитель-
ности как приема юридической практики к ее теоретическому осмыслению в правоведении.
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Summary
Boyko G. I. Legal structure as a means of legal technique. – Article.
The article is devoted to disclosure issues legal structure as a means of legal technique. The analysis 

of the historical evolution of the legal construction in the historical development of the continental 
jurisprudence from the actual appearance of construction in legal reality, as the practice of law to its 
theoretical interpretation in jurisprudence.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ЇЇ РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Постановка проблеми. Одним з основних завдань науки теорії держави й пра-
ва є вивчення сутності, ознак та функцій національної держави, а також її ролі 
в процесі державотворення, адже без комплексних науково-теоретичних дослі-
джень складно проаналізувати процес становлення й функціонування національ-
ної держави.

Головною тенденцією розвитку національної держави в умовах європейської 
інтеграції та глобалізації є створення її особливого типу, який повинен стати 
сучасним політико-правовим інститутом здійснення публічної влади, право-
вою основою якої будуть ефективні гарантії захисту основних прав і свобод лю-
дини та громадянина, а вектором зовнішньої політики – національні інтереси  
[1, с. 7].

Стан дослідження. Державно-правові аспекти міжнаціональних відносин  
і державницького устрою розроблялись такими спеціалістами, як Г. Атаманчук,  
Ф. Бурчак, О. Висоцький, В. Денисов, М. Козюбра, О. Скакун, Г. Смірнов, Б. Ту-
манов, Ю. Шемшученко та ін.

Проблеми національної політики знаходять своє відображення в працях Р. Абду-
латипова, М. Баджанова, Ф. Горовського, В. Ігнатова, В. Михайлова, Ю. Римаренка.
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Критичному аналізу окремих соціально-політичних аспектів розвитку  
національної держави та націоналізму присвячено роботи Ю. Вілкова, В. Євдоки-
менка, О. Картунова, О. Майбороди, В. Ткаченка, Н. Хмари, Б. Шувалова.

Політико-правові концепції розвитку націй та національних держав досліджу-
ються й зарубіжними вченими здебільшого з альтернативних точок зору. Деякі з них, 
як правило, пов’язують майбутні тенденції державотворчих процесів із посиленням 
національних відносин і зростанням етнонаціоналізму. Протилежну позицію займа-
ють інші спеціалісти, які відкидають національні пріоритети, доводячи, що поділ 
суспільства на нації вичерпав себе, натомість домінуючу роль у державотворенні  
відіграють космополітичні, глобалізаційні та наднаціональні чинники [2, с. 41].

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи державу як засіб та інститут реалі-
зації національних інтересів, слід акцентувати на тому, що суспільство потребує 
теоретичного осмислення перспектив реалізації цих інтересів у контексті глобалі-
заційних процесів.

Національну державу в сучасних умовах можна визначити як універсально- 
загальну організацію суспільної влади, концепція якої ґрунтується на:

– виваженій і толерантній політиці у сфері етнонаціональних відносин;
– дієвому державно-правовому механізмі захисту національної безпеки,  

національної самобутності й демократичних стандартів прав людини та громадя-
нина, народу й національних меншин;

– активній участі держави в міжнародному співробітництві в контексті збере-
ження та обстоювання національно-державних інтересів;

– спрямуванні діяльності органів державної влади на забезпечення міжетнічної 
інтеграції всіх національних спільнот, які проживають на території держави, з ме-
тою консолідувати їх у єдину політичну націю за принципом громадянства [3, с. 18].

Безумовно, невід’ємною ознакою національної держави та основним суб’єктом 
державотворення є нація. Нація визначається як спільність людей, які володіють 
високим рівнем національної свідомості та прагненням до самостійного існування. 
Відповідно до політичної теорії нація – це передусім політична спільнота, що об’єд-
нує всіх громадян певної держави незалежно від їхнього етнічного та соціального 
походження, мовно-культурних та інших особливостей. Це не просто населення 
країни й співгромадянство, а суспільство, згуртоване спільною мовою, символами, 
лояльністю до держави та її законів, волею, інтересами, сподіваннями на майбут-
нє. Більшість сучасних націй є політичними. За наявності багатьох етнокультурних 
спільнот нації є єдиним засобом досягнення політичної стабільності [4, с. 423].

Визначальними засадами політичної нації є спільність території і юридичних 
прав та обов’язків громадян незалежно від їх етнічного походження. У сучасному 
демократичному суспільстві ці засади зумовлюють вплив політичної нації на про-
цес становлення громадянського суспільства.

Зрозуміло, що шлях до громадянського суспільства для багатьох національ-
них держав, у яких ще донедавна був тоталітарний режим, є складним і тривалим.  
Для цього необхідні кардинальні зміни як всередині цих держав, так і в оточуючому 
світу у відношенні до них. Національно-громадянська свідомість повинна досягти 
вищих щаблів для інтернаціоналізації суспільно-політичних відносин і створення 



200 Актуальні проблеми держави і права

нових соціально-політичних інститутів, які впроваджували б цивілізовані форми  
та засоби практичної діяльності. Спільні гуманістичні цінності могли б сприяти фор-
муванню продуктивного співробітництва та діалогу між національними державами 
[5, с. 139].

Вибір концепції політичної нації має переваги для розширення можливостей 
прискореного здійснення соціально-економічних реформ та збереження політичної  
стабільності в державі.

У науці теорії держави й права сформувались три основні ідеї розвитку націо-
нальної держави в умовах глобалізації:

1) ідея «глобалізму» передбачає значне послаблення політико-правового впли-
ву національної держави в системі міжнародно-правових відносин у зв’язку з про-
гресивним розвитком світових економічних процесів та появою таких нових суб’- 
єктів, як транснаціональні корпорації, міжнародні урядові та неурядові організації;

2) ідея «альтерглобалізму» основну увагу зосереджує на протистоянні глобалі-
зації капіталу шляхом посилення національно-державного суверенітету;

3) ідея «трансформаціоналізму», навпаки, прогнозує посилення ролі національ-
ної держави світовими процесами глобалізації завдяки трансформації її основних 
завдань та функцій [6, с. 73].

До головних функцій, від реалізації яких залежатиме розвиток України  
як сучасної національної держави, можна віднести такі: забезпечення національ-
ної безпеки та національних інтересів держави, захист прав національних мен-
шин, переведення в правову площину міграційних процесів [7, с. 22].

Висновки. Аналіз наукових джерел та основних підходів до розуміння феномену 
національної держави дає можливість визначити її як тип держави, який на осно-
ві національного суверенітету однаковою мірою закріплює, гарантує та забезпечує 
права не тільки титульної нації, а й громадян інших національностей, що прожива-
ють на її території [8, с. 157]. Суспільно-політична інтеграція національних держав,  
як на регіональному, так і світовому рівнях, не може бути втілена лише на унітарно- 
федералістських чи глобально-функціоналістських принципах, які розробляються 
альтернативними теоріями. Єдиний шлях її втілення – врахування всіх теорети- 
чних та практичних досягнень світової цивілізації. Тенденцією майбутнього розвит-
ку національних держав є формування відкритого громадянського суспільства, яке 
намагатиметься врегулювати міждержавні стосунки на плюралістичних принци-
пах функціонування людства як цілісної системи. Відійде в минуле поділ народів  
на «лідерів та підлеглих», бо їх відмінність стане однією з переважних цінностей.
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