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Правове регулювання в умовах прогресивних змін: 
теоретичні та практичні аспекти

Legal regulation under conditions of progressive changes: 
theoretical and practical aspects

Т. І. Тарахонич
У статті розглядаються  теоретичні та практичні питання правового регулювання  

в процесі прогресивних змін українського суспільства та держави.  
Наголошується на зовнішніх та внутрішніх чинниках, що впливають на змістовний, 

сутнісний характер змін та швидкість, ефективність їх здійснення.
Охарактеризовано процеси гармонізації законодавства через такі форми її здійснення, 

як: адаптація, конвергенція тощо. На загальнотеоретичному та методологічному рівнях  
виокремлено і визначено поняття правової реформи та особливості її здійснення в Україні.

Т. І. Tarakhonych  
The article considers the theoretical and practical issues of legal regulation in the process  

of progressive changes in the Ukrainian society and state. It emphasizes the external and internal 
factors that influence the substantial, essential nature of changes and the efficiency of their 
implementation. The research characterizes the processes of harmonization of legislation  

due to the forms of its implementation: adaptation, convergence, etc. It also defines the concept  
of the legal reform and peculiarities of its implementation in Ukraine at general theoretical  

and methodological level.

Ключові слова: правове регулювання, гармонізація законодавства,  
реформа, правова реформа,  правовий простір.
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Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку 
місцевого самоврядування в Україні

Magdeburg Law as an оrigins of нistorical and legal 
development of local self-government in Ukraine

В. Ю. Васецький
Існування Магдебурзького права в містах України має вплив на події сьогодення  

стосовно становлення місцевого самоврядування. Метою дослідження  
є вивчення причин виникнення Магдебурзького права, умов його поширення  

в країнах Східної Європи та України, визначення зв’язку цієї правової інституції 
з іншими елементами правової системи тодішньої України.  

Подано історичний аспект поширення Магдебурзького права в містах України. 

V. Y. Vasetsky
Magdeburg Law in the cities of Ukraine existed during the Middle Ages for quite some time.  
It matters not only in the aspect of the historical development of our country, but also has  

an impact on the events of the present with regard to the formation of local self-government.  
The purpose of the paper is to study the causes of the Magdeburg Law, the conditions  

for its extension in the countries of Eastern Europe and Ukraine, the definition of the connection 
of this legal institution with other elements of the legal system in Ukraine at that time. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, Магдебурзьке право,  
місцеві органи влади.
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Правова система в умовах глобалізації: 
протиріччя ціннісного розвитку

The legal system in the conditions of globalization: 
the contradiction of value development

С. О. Сунєгін 
У статті розглянута проблема протиріччя ціннісного розвитку правової системи  

в умовах глобалізації. Виявлено основну причину протиріч ціннісного розвитку правових 
систем в умовах глобалізації, яка полягає тому, що глобалізація спирається лише  

на правове забезпечення і таким чином нівелює значення інших соціальних регуляторів  
в суспільстві, в межах яких також осмислюється та конституюється зміст більшості 

правових конструкцій. У результаті дослідження робиться висновок, що позитивний вплив 
глобалізації на суспільство може мати місце за умови, якщо уніфікація у праві матиме  

обмежений характер та враховуватиме об’єктивні, історично обумовлені  
культурно-цивілізаційні особливості різних суспільств та регіонів, виражених,  

зокрема, у всій системі соціонормативної регуляції суспільних відносин.

S. O. Sunegin 
The article deals with the problem of contradiction in the value development of the legal system 

in the conditions of globalization. The main reason for the contradiction of the value development 
of legal systems in the conditions of globalization is revealed, which is that globalization is based 
only on legal support and thus reduces the significance of other social regulators in society, within 

which the content of the majority of legal constructions is also conceived and constituted.  
It is concluded that the positive impact of globalization on society can take place, provided that 
the unification in law is limited and takes into account objective, historically determined cultural 

and civilization peculiarities of different societies and regions, expressed, in particular, 
in the whole system of socio-normative regulation of social relations.

Ключові слова: глобалізація, правова система, лібералізм,  
індивідуалізм, свобода, рівність, права людини.
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