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Безпека - це універсальна та фундаментальна цінність людини, держави та 
світового співтовариства, яка в сучасних реаліях має бути дієвою системою та 
відповідати масштабам існуючих загроз. 
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Безпека традиційно розглядається у вітчизняній науці як умови, що на 

певному етапі оцінюються як сприятливі або нейтральні щодо функціонування 
відповідної складної системи [1, c. 90-98]. При цьому зв'язок між 
суб'єктивними (особистісно-оціночними) та об'єктивними (суспільно-
функціональними) вимірами безпеки залишається поза увагою науковців. 
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Насправді безпека людини та національна безпека нерозривно пов'язані 
між собою як окреме і ціле, оскільки індивід і громада та їхні інтереси завжди 
перебувають в органічній єдності. 

Про це переконливо свідчить те, що наразі таке негативне суспільне 
явище, як зловживання правом (abuse of law), все більше постає 
деструктивним соціально-психологічним фактором, що буквально руйнує 
душу й розум окремої людини. У цьому контексті наочною стає безглуздість 
поєднання таких слів-антагоністів, як «зловживання» та «право», що має бути 
подолано заміною поняття «зловживання суб’єктивним правом» терміном 
«порушення граничних засад реалізації суб’єктивного права» [2, c. 73].  

Перші уявлення про це вкрай негативне явище сформувалися ще в 
Стародавньому Римі. Так, зловживання (лат. peuspetito, букв. – зловредність) 
у стародавніх римлян вважалося підспудним поширенням абсурду й зла в світі 
розуму та добра. Про це, до речі, свідчить максима Павла «Вчиняє в обхід 
закону той, хто, зберігаючи слова закону, обходить його сенс…» [3, c. 226–
227]. Славетний римський філософ і ритор Цицерон «зібрав цілу колекцію 
судових казусів, у яких фігурують різні способи зловживання правом (mala 
fides) та апеляції до bona fides підчас винесення рішень у цих справах» [4, c. 6–
7].  

У зв'язку з цим доречно нагадати визначення поняття зловживання 
правом як умисних дій чи бездіяльності, що спричиняють окремій особі чи 
категорії осіб, суспільству в цілому дійсну матеріальну чи особисту 
нематеріальну шкоду без формального порушення норм чинного 
законодавства чи умов договору, користуючись такою їх інтерпретацією, яка 
суперечить загальним принципам права справедливості, розумності та 
добросовісності [5, c. 118].  

На жаль, у сучасному світі практика зловживання правом поширена ще 
більше, ніж за часів Стародавнього Риму, завдяки новітнім технічним засобам 
та постійному вдосконаленню методів вчинення таких неправомірних дій. 
Можна навіть говорити про те, що вже сформувалася певна когорта юристів, 
які спеціалізуються на зловживанні правом і знаходять попит на свої послуги 
на ринку юридичних послуг. Найчастіше така практика стосується 
несправедливих або неналежних судових позовів, ініційованих з корисливими 
чи зловмисними намірами. Але, як відмічають західні дослідники, 
зловживання можуть мати місце практично в будь-якій частині правової 
системи, включаючи не лише судові процеси, а й зловживання з боку 
правоохоронних органів, некомпетентних чи корумпованих адвокатів та 
неправомірні дії з боку самої судової системи [6]. 

До основних форм зловживання правом належать [7, c. 30–31]: 
– зловживання буквою закону (формальне тлумачення тексту норми, що 

суперечить її призначенню);  
– обхід закону (реалізація правової норми, неналежної для регулювання 

певних відносин);  
– зловживання суб’єктивними правами (реалізація неправомірних дій 

через прогалини в законодавстві) [8, c. 75]; 
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– зловживання суб’єктивними обов’язками (невиконання 
непередбачених у законі чи правочині обов’язків, які фактично 
унеможливлюють реалізацію законних прав та інтересів інших осіб).  

Спільним для цих форм є те, що правові зловживання (legal abuse, or legal 
bulling) мають місце також тоді, коли хтось намагається «використати закон 
або юридичні погрози для того, щоб контролювати та залякати інших». При 
цьому постійно застосовуються однакові шаблони психологічного тиску [9].  

Реалізація всіх форм зловживання правом набуває систематичності, 
відбувається не лише на міжособистісному рівні, а й стає масовою, що, 
безумовно, загрожує безпеці суспільства. 

Через зловживання правом (у вигляді правопорушення, зловживання 
владою та відсутністю відповідальності за це, шахрайства, зрадництва, 
неетичної поведінки) особи отримують не лише ураження в частині своїх прав 
чи збитки, а й психічні травми. Науковці виділяють особливу форму 
посттравматичного стресового розладу (PTSD), яка отримала назву синдрому 
зловживання правом (legal abuse syndrome – LAS) і застосовують для його 
виявлення спеціальні методи діагностики. які свого часу були науково 
обґрунтовані. 

Розробниця цього вчення, американський шлюбний та сімейний 
психотерапевт, Карін Хаффер (Karin Huffer), досліджуючи потенційні 
наслідки юридичного насильства, стверджує, що особа може страждати на 
синдром зловживання правом у наступних випадках:  

1) якщо вона відчуває глибоке розчарування та пригнічення внаслідок 
свого досвіду роботи з правовою системою;  

2) якщо у спробах домогтися справедливості зазнала невдачі;  
3) якщо відчуває, що її мрії та плани на життя були зруйновані системою, 

яка нібито існувала для захисту прав та свобод людини;  
4) якщо особа побоюєтеся, що система перемагатиме її на кожному кроці 

і вона нічого не зможете з цим робити;  
5) якщо вона вважає, що злочинці, адвокати, судді, судові пристави та 

інші співробітники суду неодноразово піддавали її переслідуванням. Як 
наслідок така особа може страждати від напруги і занепокоєння і їй можуть 
снитися кошмари, що повторюються, а також вона може відчувати себе 
емоційно і фізично виснаженою та вразливою [10]. 

Надзвичайно складною є проблема вибору найбільш ефективних та 
правомірних засобів попередження та долання зловживанням правом.  

Як демонструє вітчизняний та зарубіжний досвід, провідним принципом, 
на основі якого здійснюється протидія зловживанню правом, є приписи доброї 
совісті (bona fides), які наповнені «широкими можливостями регулювального 
потенціалу принципу добросовісності», що проявилися за часів Давнього 
Риму [11].  

Зміст цього принципу є предметом багатьох наукових дискусій, але в 
цьому контексті вважаємо доречним звернутися до наступної дефініції: 
«Надісторична сутність добросовісності полягає в тому, що цей 
загальноцивілістичний принцип природного права, основним призначенням 
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якого є встановлення граничних засад здійснення суб’єктивних цивільних 
прав, виконує головну функцію протидії зловживанню правом і містить 
об’єктивні критерії: (a) оцінки справедливості розподілу прав і обов’язків, благ 
і витрат та супутніх ризиків між суб’єктами певних правовідносин на основі 
товарно-грошової еквівалентності; (b) тлумачення, пов’язаних з ними 
юридичних фактів, мотивів та обставин відповідної поведінки сторін цих 
зобов’язань на основі критерію природної розумності (здорового глузду)» [12, 
c. 35–38].  

Зловживанню правом дозволяє ефективно протидіяти принцип 
добросовісності. У процесі судового захисту суб’єктивних прав він виступає 
надійним засобом і тлумачиться як «загальна межа» здійснення суб’єктивних 
прав [13, c. 18] або ж «межа вибору в процесі здійснення суддівського 
розсуду» [14, 104]. Тобто слід визнати, що саме судовий захист порушених 
прав є головним засобом протидії зловживанню правом. 

У випадках зловживання суб’єктивним правом, наприклад використання 
насильства чи обману стороною для реалізації своїх повноважень, bona fides 
також має позитивний правозастосовний потенціал. 

Однак варто взяти до уваги, що для ефективного використання здорового 
розуму необхідні не лише суто юридичні, а передусім педагогіко-психологічні 
та навіть логотерапевтичні заходи.  
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ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО 
МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
Глобалізація світової політики передбачає зміни у міжнародній системі, 

що продовжує формуватися у ХХІ столітті. Всі держави будуть існувати в 
ситуації взаємозалежності, яка скорочує ступінь свободи їх діяльності через 
зростання значення інститутів політичної глобалізації. Ця обставина потребує 
детального аналізу сучасних суб’єктів глобальних політичних відносин, їх 
ролі та впливу на економічну політику національної держави. На сьогоднішній 
день феномен глобалізації досить широко розглядається у роботах з 
політології, економіки, соціології, теорії міжнародних відносин та інших 
дисциплін. Глобальними називають будь-які тенденції, ідеї та процеси, що 
мають загальносвітове значення і спрямованість та потребують спільних 
зусиль для своєї реалізації і запобігання.  

На наш погляд особливо важливим стає політичний підхід у 
дослідженнях феномену глобалізації. Останній спрямований на вивчення 
глобальних міжнародних політичних процесів і проблем, що пов’язані із 
встановленням нового світового порядку. За цим підходом глобалізація – це 
одна із тенденцій розвитку сучасного світу, що пов’язана із виникненням нової 
системи міжнародних політичних відносин, зміною складу її суб’єктів і 
появою на міжнародній арені нових «наднаціональних» політичних акторів.  

Глобалізація абсолютно змінила основи політичного життя – відповідні 
трансформації відбулися у розумінні політики та сутності політичних 
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