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ДІАЛЕКТИКА ЦИКЛІЧНОСТІ В РОЗВИТКУ ПРАВА 
 

Досліджено діалектику циклічності в системі дуального природного та позитивного права, 
як перехід однієї протилежності в іншу,  інволюції в еволюцію, кількісних перетворень в якісні і 
власне закономірної циклічності  криз і стабільності в правовій системі. 

Діалектика циклічності в праві відбувається як постійні процеси переходу однієї 
протилежності в іншу, природного права в позитивне, інволюції в еволюцію, кількості в якість, 
кризи в стабільність, а розвиток по колу поступово переходить у спіраль. Обґрунтування фаз і 
стадій циклу дозволяє продемонструвати  розгортання конкретного циклу та рушійні механізми 
цього перетворення – закони діалектики, зокрема, єдності і боротьби протилежностей в праві,  

переходу кількості в якість, заперечення старого  новим тощо.  
Ключові слова: правова система, природне та позитивне право, протилежності, 

інволюція, еволюція, кількість, якість.  
 

Постановка проблеми. Національна правова система на сьогодні перебуває у 

фазі кризи, яка охоплює всі ланки системи права, як на рівні впровадження принципів 

природного права в позитивне право, так і власне  в позитивному праві, законодавчих 

процесах, загалом у діяльності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. 

Нестабільна діяльність законодавчих, виконавчих та судових органів держави впливає 

на політичні, соціальні, економічні та інші процеси  і тягне за собою кризові явища в 

суспільстві в цілому. Зауважимо,  що ми виходимо з розуміння права як цілісного 

дуального явища (системи), де природне та позитивне право є крайніми сторонами 

єдності або крайніми сторонами права як єдиної системи, яка відображає реальну 

ситуацію в суспільстві [15, c. 171].   

Ознаки правової дійсності в нинішній період є ще більш очевидними: право не 

сприймається як єдина система, як єдине дуальне явище і надважливий регулятор всіх 
соціально-економічних процесів та значною мірою відіграє формальну роль у реальних 

процесах в суспільстві. Зосередженість влади на сьогоднішніх завданнях та бажання 

досягнення швидкого видимого для електорату результату не дозволяє відслідковувати 

причинно-наслідкові зв‘язки та довгострокові перехідні процеси розвитку в праві. А 

політична дійсність є такою, що впливає та досить часто навіть формує «порядок денний» 

права, його вектор руху, часто всупереч ідеям природного права, що і сприяє збереженню 

високого рівня ентропії в динаміці  розвитку правової системи. На сьогодні, з погляду 
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Г. Дж. Бермана, право не сприймається як ціле, а ймовірніше – як сукупність норм, які 

були прийняті під впливом моменту і поєднані тільки формально за допомогою прийомів 

юридичної техніки. Право стає більш фрагментованим, суб‘єктивним, більше 

налаштованим на зручність (вигідність), аніж на мораль, воно більше турбується про 

одномоментні наслідки, аніж про послідовність і тяглість [2, c. 53].   

Тому шляхи подолання кризи потрібно шукати насамперед в оновленні 

методологічних засад юриспруденції, зважаючи на ідеї природного права, на основі 

принципів і законів діалектики, закономірностей філософії права та поєднанні з 

напрацюваннями інших галузей сучасного знання і, зокрема, концепції циклічності. 

Треба врахувати, що концепція циклічності іманентно присутня в античній і сучасній 

філософії та відома в широкому спектрі суспільних наук, але досі є новою для 
юридичної науки загалом і філософії права зокрема. 

Цикл (від грец. kyklos – коло) – сукупність явищ, процесів, що утворює кругообіг 

упродовж певного проміжку часу та приводить систему у вихідний або подібний до 

вихідного стан [3]. У теорії циклічності (циклізм) в концепції суспільного розвитку, 

визначальною ознакою яких є ідея про постійне та періодичне проходження різними 

суспільними утвореннями аналогічних циклів [12, c. 392], тобто рух через послідовно 

пов‘язані фази (криза, депресія, пожвавлення, підйом) [5, c. 11].   

Завдяки циклічному підходу можливо вивчати як малі, так і великі темпоральні 

періоди (малі, середні, великі законодавчі цикли), досліджувати «живу» природу 

правових явищ («життєві цикли» закону) [18, c. 58].  

На сьогодні циклічний підхід має інтегративний та міждисциплінарний характер, 
ефективно використовується для дослідження політичної реальності (теорія політичних 

бізнес-циклів В. Нордхауса [18], А. Ліндбека [17] Е. Тюфте [19]. Крізь призму 

«циклічності» всі ці зв‘язки ми не просто можемо фіксувати, ми можемо їх аналізувати, 

виробляти прогнози, знаходити стабілізуючі компоненти. Водночас дослідити основи 

циклічності з позиції законів діалектики, рухатись від загального до часткового, від 

загальної філософії до філософії права.   

При цьому циклічність дозволяє вивчити і процеси, які відбуваються власне в 

позитивному праві: це і законотворчу діяльність на основі юридичного прогнозування, і 

внутрішні цикли позитивного права та взаємозв‘язок з природно-правовими явищами, 

зокрема циклічність законодавства та правового регулювання, правових доктрин. Це дає 

змогу стверджувати, що цілком на часі є необхідність дослідження діалектичних 

закономірностей циклічності, розробки ефективних засобів подолання теперішньої 
кризи правової системи, суспільства загалом та зменшення наслідків системних криз 

циклічного характеру. А в перспективі – формування обґрунтованої концепції 

циклічності в контексті науки філософії права. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. На жаль, 

на сьогодні сучасна філософія права поки що мало уваги приділяє феномену 

циклічності, його дослідженню у праві. Але теорія циклічності використовується в 

інших сферах наукового знання (цикли М. Кондратьєва в економіці [1], циклічність в 

соціологічних дослідженнях П. Сорокіна [13], життєві цикли етносів Л. Гумільова [3].  

Доречно згадати праці античних філософів Геракліта, Платона, Арістотеля, 

Цицерона та Полібія, мислителів Нового часу – Ж. Віко та Н. Макіавеллі. Суттєвий і 

вагомий внесок зробили А. Тойнбі, О. Шпенглер, Й. Шумпетер. Зокрема, німецький 
філософ Шпенглер показав, що розвиток культури і процесів у суспільстві 

підпорядковується певній циклічності, який зумовлює головні фази їх розвитку [4, c. 93]. 

Проте є й окремі напрацювання науковців в юридичній площині, що свідчать про 

зростання інтересу до циклічності в праві. Зокрема, Ю. Тихомиров пише про циклічний 

підхід у розвитку публічного і приватного права [14]. А. Медушевський виокремлює 

еволюційні та революційні моделі конституційної циклічності [7]. О. Онуфрієнко досліджує 

окремі аспекти циклічного застосування правових норм для врегулювання суспільних 

відносин [9]. Циклічну природу правових систем аналізує Є. Скурко [10].  

Але це можна вважати лише першими кроками в дослідженні циклічності. 

Названі дослідження переважно вивчають окремі аспекти в позитивному праві, 

фіксуючи зовнішні аспекти, залишаючи поза увагою внутрішні діалектичні процеси в їх 

динаміці та структурі без розгортання циклу та його процесів у ритмі взаємодії 
протилежностей природного та позитивного права.  

Без аналізу змісту законів діалектики, динаміки циклу, можна лише показати 
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зовнішні ознаки такого явища, як циклічність, та вивчити певні його наслідки впливу на 

правову систему. Особливу увагу треба звернути на закон кількісних накопичень та 

перетворення їх в якісні, який по суті відображує цикли, але залишається без належної 

уваги дослідників.   

Метою цієї роботи є вивчення циклічного розвитку дуальної системи природного та 

позитивного права, закономірностей переходу періодів стабільності в свою протилежність – 

кризу. Показати конкретні фази, стадії циклу, розгортання конкретного циклу та рушійні 

механізми цього процесу – закони діалектики, зокрема єдності і боротьби протилежностей в 

праві, заперечення старого і нового, переходу кількості  в якість тощо.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз природи права на основі загальної теорії 

циклів показав, що вона визначається циклами діяльності, які сприяють прогресивному 
розвитку людського суспільства, та має коливальний характер. Циклічна динаміка 

юридичних перетворень пронизує всю українську правову систему, будучи 

інтегрованою в глобальному масштабі в процеси світового правового розвитку. 

Циклічність – не лінійний процес, а розвиток, що має певну динаміку, алгоритм і 

структуру, де чергуються інволюційні та еволюційні процеси, а розвиток правової 

системи по колу поступово переходить у спіраль, піднімаючись та повторюючи в 

новому колі правові явища на більш високому рівні. Сам цикл розгортається відповідно 

до законів діалектики, які зв‘язані  часом, простором і динамікою перемін.  

Циклічність має коливальний характер, який, зокрема, визначається «грою» двох 

протилежностей, сил, тенденцій: де стабільність переходить в кризу, а еволюція – в 

інволюцію, де природне право, як складова дуальної правової системи пере в свою 
протилежність – позитивне право; де в старому циклі народжується нова ідея права та на 

основі наступності, відповідно до заперечення нового в старому, відбудовуються 

причинно-наслідкові зв‘язки, й здійснюється перехід кількісних перетворень в якісні на 

основі свободи вибору. Щодо «гри», а по суті боротьби протилежностей, Геракліт 

наголошував, що світ є циклічним, де явища переходять у свою протилежність [6, 

с. 123]. Отже, рух до своєї протилежності і є шлях зміни циклу, шлях розвитку права. 

Коливальний характер проявляється в протилежностях складових циклів, 

причому малі цикли розвитку права вкладені у великі, де кожен цикл є складовою 

частиною більшого циклу, а той, зі свого боку, ще більшого тощо. Закінчення одного 

циклу веде до трансформації системи права та її проявлення в новій формі та змістові на 

новому рівні спіралі розвитку. Зокрема, в малі цикли доцільно включити прийняття, 

діяльність в часі і просторі, припинення певного закону, створення та діяльність певного 
правоохоронного органу влади тощо. Цикли динаміки злочинності також не повинні 

виводитись за межі правового розвитку, оскільки вони є його невід‘ємною частиною. 

Злочинність являє собою своєрідну «негативну» детермінанту подальшого розвитку 

законодавства та практики його застосування. 

Криза права та правової системи є складовою кризи суспільства, оскільки в 

суспільно-економічних процесах криза правової системи є надзвичайно важливою для 

кризових явищ як в окремих частинах суспільства, так і в суспільстві загалом, адже 

право пронизує всі соціально-економічні процеси та є їхнім регулятором. А 

протистояння протилежностей та відсутність рівноваги між природним та позитивним 

правом є рушійною силою кризових явищ. Зокрема, ігнорування природно-правових 

принципів соціальної справедливості, рівності, прав громадян, прописаних в 
позитивному праві, призупиняють розвиток суспільства в часі в цілому, ведуть до 

деградації системи права і всіх інститутів держави.  

Тому циклічність у праві передусім визначається законом єдності та боротьби 

протилежностей у праві, де одночасно присутні полярності не тільки природного та 

позитивного права, але й протилежності двох інших явищ – еволюційних процесів, які 

відображаються в стабільності та процвітанні, та інволюційних – власне в кризових явищах. 

Загальною умовою початку нового циклу є нові ідеї природного права, які 

виникають у старій системі права, ще на завершенні попереднього циклу, де криза 

правової системи має незворотні процеси, а еволюція поступово переходить в 

інволюцію. На початку нове в правовій системі та суспільстві слабкіше старого, але в 

процесі боротьби цих протилежностей воно вбирає все позитивне, що було в старому, 

розвивається і міцніє в боротьбі зі старим. Тому для розвитку та становлення системи 
права необхідно постійне удосконалення, повторення попередніх етапів, але вже на 

новому, вищому витку спіралі. При цьому з часом нове в праві само стає старим і в 
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процесі боротьби повинно поступитися місцем новому, новим ідеям природного права, 

їх впровадженню в нормах позитивного права та відображенню в кількісних і якісних 

перетвореннях. Кількісні  складові розвитку системи права призводять до їх якісного 

перетворення при циклічному повторенні усіх попередніх етапів, розвитку системи 

права, наступності та спадковості. Відбувається природна циклічність розвитку 

суспільства і права, коли накопичення кількісних змін веде до інверсійних процесів та 

визначає стрибок в нову якість права та суспільства.  

Отже, закон переходу кількості в якість є закономірною циклічністю розвитку 

системи права і суспільства в цілому, в інволюційних та еволюційних фазах та в переході 

цієї системи на якісно новий рівень розвитку, де вона пізнає  нові ціннісні орієнтації. 

Це означає, що при накопиченні кількісних та якісних показників в процесі 
розвитку права, єдності та боротьби протилежностей природного та позитивного права, 

траєкторія руху являє собою синтез поступального, з одного боку, прямолінійного 

просування вперед, а з іншого – просування по колу, повертання по траєкторії спіралі, 

яка сама собою начебто веде до старої системи права. Але при розвитку це повертання 

відбувається вже на вищому рівні, новому витку спіралі.  

Отже, в загальному вигляді циклічність відображає кількісні накопичення в 

системі права на фоні кризових явищах цієї системи, які переходять в якісні 

перетворення, та показує послідовність процесів у двох фазах. Зокрема, фази 

інволюційних, або кількісних перетворень (рис. 1) та фази еволюційних, або якісних 

перетворень, що становлять коло в динаміці розвитку.  

У природничих науках, економіці, соціології, філософії є визначення щодо 
інволюції та еволюції. Зокрема, ще індійський філософ Шрі Арубіндо визначив 

інволюцію як те, що передує еволюції і слідує після її завершення. Бо якби це було не 

так і інволюції не було б, то й еволюції не могло бути за визначенням [16, с. 566 ]. 

  
Рис. 1. Фази і стадії одного циклу правової системи 

 

У першій спадній інволюційній фазі нова ідея природного права набуває форми, 

де поряд з протилежностями старого і нового, власне кризових явищ, поступово 

оновлюється законодавство, структура законодавчих, виконавчих та судових органів 

тощо. Водночас у старій правовій системі руйнується недосконале, що не здатне до 

подальшого еволюційного розвитку та не відповідає новій правовій ідеї, що не 

розвивається та перешкоджає появі нового. Зокрема, це руйнування старих віджилих 

консервативних форм правових відносин, догматів та стереотипів та трансформація 

складових правової системи. Власне це і є криза, як термін і явище, що містить другу 

протилежну полярну сторону, що визначається як можливості, зріст, або еволюція права. 

Отже, у правовій системі відбуваються кількісні інволюційні зміни, які поступово 

переходять в якісні еволюційні трансформації (див. рис. 1). 
У другій еволюційній фазі відбуваються якісні зміни, правова система стає 

стабільною, а розвиток проходить від меншого рівня свідомості до більшого. 

Відбуваються рух від часткових перемін у фазі інволюції правової системи до 
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загального об‘єднання в еволюційній фазі, більш гармонійного відображення 

природного права в позитивному, інтеграції та перетворення окремих структур в цілісне 

явище, де повною мірою відбувається зростання всіх параметрів правової системи. 

Отже, обидві фази є однаково важливими і необхідними, тільки їх наявність забезпечує 

всебічність розвитку правової системи. 

Фази циклу, зі свого боку, містять чотири стадії (періоди) (див. рис. 1), які 

характеризують послідовний розвиток правової системи. Тож на першій стадії 

відбувається зародження нової системи та побудова форми правової системи 

(реформування, усунення нежиттєвих форм та стереотипів, які заважають розвитку 

тощо), створення та удосконалення законодавчої бази відповідно до  нової ідеї 

природного права, а також створення системи органів законодавчої, виконавчої та 
судової влади, тощо. На цій стадії нового циклу ще досить гостро відбувається боротьба 

протилежностей, зокрема нових ідей природного права за їх впровадження в позитивнее 

право та ще сильний супротив суб‘єктів старої системи права. Власне криза найбільш 

виявляється на першій стадії циклу правової системи.  

Для другої стадії характерна діалектика взаємодії, коли відбувається удосконалення 

форми та становлення змісту нової правової системи на основі ефективного впровадження 

норм природного права в позитивне, удосконалення законодавства та взаємодії органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Третя стадія – це діалектика управління, де після 

точки переходу від інволюції до еволюції (див. рис.1) відбуваються якісні перетворення, 

стабільний розвиток і досягнення збалансованого управління правовою системою, 

удосконалення до високого рівня упорядкованості і ефективності. Четверта стадія – 
синтезуюча, для якої характерна реалізація ідеї або соціально-філософська експансія 

правової системи. На початку цієї стадії правова система досягає вершини розвитку. В 

середині четвертої стадії поступово виникають паростки нового, виникають суперечності 

не антагоністичного характеру, а правова форма стає все більш консервативною, заперечує 

нові правові ідеї, які сприймаються як несуттєві. Але на завершенні цієї стадії нові правові 

ідеї та концепції вже оволоділи свідомістю великої частини суспільства, загострюється 

боротьба протилежностей нового і старого, яке ще досить сильне, як в самій правовій 

системі, так і в суспільстві в цілому. В надрах старої правової системи вже зародились і 

утвердились нові ідеї природного права, а стара система права стала інертною, 

консервативною. Виникають перші ознаки кризи, а правова система поступово входить в 

нове коло, новий цикл свого розвитку по спіралі, де еволюція поступово переходить в 

інволюцію, а період стабільності переходить у кризу. Все починається з початку по-новому 
колу розвитку, де інволюційні, кількісні перетворення в праві поступово переходять у 

якісні, еволюційні, внаслідок чого відбувається вихід на вищий виток спіралі розвитку 

права. Іншими словами, стадії ще можна визначити як періоди зародження, становлення, 

розквіту, старіння і припинення визначеної правової системи. 

З погляду С. Сливки, одним із принципів філософії права є «вічність» права. 

Вічність, як онтологічний і універсальний принцип філософії права, це постійно діюче 

право. У цьому принципі відсутні такі поняття, як «знищення», «пропажа», «кінець» тощо, 

а  є  повнота буття, нескінченний час (де відбуваються циклічні процеси) [11, c. 89]. 

Доцільно також зупинитись на окремих загальних тенденціях циклічності розвитку 

національної правової системи, яка проходить відповідні малі і великі цикли. Зокрема, 

треба відмітити один великий цикл, де ідея природного права незалежності українського 
народу народилася ще за декілька століть до реального отримання незалежності, пройшла 

стадії і фази інволюції та еволюції. Повна незалежність та суверенітет юридично 

(формально) закріплені на початку 1990-х років минулого століття. 

З цього часу почався новий цикл побудови правової системи суверенної, 

демократичної, соціальної держави та громадянського суспільства. В першій фазі та 

першій стадії він виявляється в кількісних накопиченнях та інволюційних процесах, де 

відбувається усунення старого, залишків радянської правової системи, пошук шляхів і 

напрямів розвитку. На сьогодні кількісні зміни реалізуються в побудові форми 

законодавства, правової та державної системи, зокрема створення й удосконалення 

законодавчих органів та законодавчої бази, системи виконавчих та судових органів. 

Зауважимо, що переміни вітчизняної правової системи відбуваються повільно і 

хаотично, є широке підґрунтя для кримінальної діяльності і особливо корупції, яка не 
сприяє прогресу в розвитку системи права. Тому національна правова система на 

сьогодні ще знаходиться в першій стадії першої фази, де ще гостро відбувається 
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боротьба старого і нового, де більше уваги приділяється не змісту, а створенню форм 

правової системи (див. рис. 1, стадія 1), і де ще досить далеко до переходу в еволюційну 

фазу та створення стабільного підґрунтя для впровадження таких принципів природного 

права, як справедливість, рівність всіх перед законом, впровадження ідеї соціальної 

правової держави (ст. 1 Конституції України) тощо.  

Висновки. Отже, діалектика циклічності в праві відбувається як постійні процеси 

переходу однієї протилежності в іншу, природного права в позитивне, інволюції в 

еволюцію, кількості в якість, кризи в стабільність, а розвиток по колу поступово 

переходить у спіраль. Визначення і обґрунтування фаз і стадій циклу, наведених на рис. 

1, дозволило продемонструвати  розгортання конкретного циклу та рушійні механізми 

цього перетворення – закони діалектики, зокрема єдності і боротьби протилежностей в 
праві,  переходу кількості в якість, заперечення старого  новим тощо. 

Тому шляхи подолання кризи в системі права потрібно шукати, насамперед, в 

оновлені методологічних засад циклічності в юриспруденції, зважаючи на ідеї природного 

права, на основі принципів і законів діалектики, закономірностей філософії права та в 

поєднанні з напрацюваннями інших галузей сучасних знань. Актуальним є необхідність 

глибшого дослідження діалектичних закономірностей циклічності та розроблення 

ефективних засобів подолання теперішньої кризи в правовій системі, яка поєднується з 

кризою у суспільстві в цілому. Перспективним є також формування обґрунтованої концепції 

циклічності в контексті науки філософії права та застосування цієї теорії як методу пізнання. 
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ABSTRACT  

Yuriy Vedyernikov, Vasyl Tkachenko, Volodymyr Shestakov. The dialectics of cyclicity in 
the development of law. The dialectic of cyclicity in the system of dual natural and positive law, as the 
transition from one opposite to another, involution to evolution, quantitative transformations into 
qualitative and actually regular cyclicity of crises and stability in the legal system is studied. 

The dialectic of cyclicity in law occurs as constant oscillating processes of transition from one 
opposite to another, natural law into positive, involution into evolution, quantity into quality, crisis into 
stability, and development in a circle gradually turns into a spiral. Defining and substantiating the phases 
and stages of the cycle allows us to demonstrate the development of a particular cycle and the driving 
mechanisms of this transformation – the laws of dialectics, in particular, the unity and struggle of 

opposites in law, the transition from quantity to quality, denial of the old and so on.  
Oscillatory processes are manifested in opposites of phases and stages of cycles, and small cycles 

of development of law are embedded in large ones, where each cycle is part of a larger cycle, and that in 
turn is even larger, and so on. The end of one cycle leads to the transformation of the legal system and its  
manifestation in a new form and content at a new level of the spiral of development.  

Ways to overcome the crisis in the legal system should be sought, first of all, in the updated 
methodological principles of cyclicality in jurisprudence based on the ideas of natural law, based on the 
principles and laws of dialectics, laws of philosophy of law, and in combination with other branches of 

modern knowledge. 
Keywords: legal system, natural and positive law, opposites, involution, evolution, quantity, quality. 


