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які встановлюють пільговий режим оподаткування підприємств інноваційного 
сектору у зв’язку із недоопрацюванням механізму надання податкових пільг; 
низький рівень (2,5%) державного фінансування інноваційних підприємств.; 
фрагментарний характер інноваційної політики; структурна деформація 
інноваційної діяльності підприємств; відсутність економічного державного 
заохочення для підприємств із інноваційною складовою; зменшення 
інноваційної ємності внутрішнього ринку; низький рівень 
конкурентоспроможності національного інноваційного продукту; орієнтація 
уряду на підтримку інноваційного розвитку великих підприємств стратегічного 
напряму (авіабудування, хімічна галузь, космічне ракетобудування, 
машинобудування); відсутність інноваційної інфраструктури; зниження рівня 
наукового потенціалу; зменшення кількості науково-технічних спеціалістів; 
відсутність необхідного рівня державного фінансування НДДКР. 
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Стан розвитку правової свідомості та правової культури суспільства є 
умовою формування громадянського суспільства. Рівень правової культури є 
базисом верховенства правового закону в суспільстві. 

 Правова свідомість має головну роль у механізмі реального правового 
впливу на соціальні відносини. 
Так, сім'я романо-германських правових систем виникла у Європі, Становлення 
європейської традиції права і правової свідомості проходило під впливом 
християнства. 
сучасні світові цінності – рівність, толерантність і свобода вийшли із 
християнської релігії і  
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Правова ідеологія у системах права романо-германської правової сім'ї 
ґрунтується на засвоєнні основних принципів права, при цьому особлива увага 
приділяється принципу верховенства права (ідея правової держави) та 
принципу законності. Правова психологія заснована на сприйнятті норми права 
як схваленої суспільством і санкціонованої державою моделі поведінки, 
відхиляючись від якої особа вступає в конфлікт із соціумом. Для романо-
германської правової сім'ї характерне також багатство правової культури, 
виражене доктриною та юридичною технікою, які увібрали в себе кращі 
досягнення юристів та філософів. 

Англо-американська правова сім'я включає право Англії та країн, що 
прийняли приклад англійського права.  

Для цих правових систем характерним є сприйняття норми права як 
засобу розв’язання конкретної проблеми, а не правила поведінки на майбутнє. 
У підготовці юристів практика відіграє важливішу роль, ніж теоретичне 
навчання, а досвід має принципове значення. Правова культура англо-
американської правової сім'ї унікальна тим, що формувалася за дуже 
незначного впливу римського права. 

До релігійної правової сім'ї належать правові системи мусульманського, 
індуського, іудейського та канонічного права, які є частинами відповідних 
релігій. Норма права в них не відмежовується від інших соціальних норм і її 
походження пов'язується з надприродними силами, а дія носить персональний 
характер. Правова культура розвивається під значним впливом того чи іншого 
віровчення, юристів, зазвичай, замінюють релігійні діячі. 

Традиційна правова сім'я включає в себе два підтипи правових систем – 
держав Далекого Сходу (правові системи Китаю і Японії, а також країн, що 
розвивалися під їх впливом) та країн Африки. Ця правова сім'я об'єднує правові 
системи країн, де протягом століть суспільні відносини регулювалися звичаєм – 
правилом поведінки, яке набуло обов'язковості внаслідок багаторазового, 
довготривалого застосування. Головними рисами правової свідомості є 
сприйняття законодавства як неприродного явища, його ігнорування на користь 
звичаю, який користується більшою довірою.  

Таким чином, правова свідомість суспільства та його правова система 
перебувають у тісному зв’язку і взаємовпливі, не повинно викликати сумнівів. 
Хоча людство й має загальні вічні цінності, перевірені часом, проте, більшість 
державно-правових явищ зазнають суттєвих змін на шляху свого розвитку і не є 
даними один раз і назавжди. Правова ідеологія, а слідом за нею й правова 
психологія є мінливими не лише за суб'єктами, що проживають на різних 
територіях, а й у часі – більш нові ідеї, теорії й настанови займають місце 
попередніх, стаючи провідною ідеологією. Щоб втілитись у життя певні 
погляди й настанови мають виникнути в суспільстві за відповідних умов – при 
переході від однієї формації до іншої або під впливом поточних політичних, 
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Вважається, що зовнішнім проявом права є система його джерел, а 

внутрішня будова права це його система. 
У юридичній науці існують наступні категорії: «правова система» та 

«система права». Ці категорії мають суттєві відмінності. 
Правова система — це сукупність наступних складових: юридичних 

норм, принципів, інститутів, правових установок, правових поглядів, гіпотез, 
ідей, правової культури, тобто сукупність узгоджених і пов'язаних юридичних 
засобів, за допомогою яких держава справляє нормативний вплив на суспільні 
відносини . 

Правова система відіграє провідне місце при характеристиці права, стану 
законодавства. Структура правової системи - це її внутрішня будова, яка 
характеризується єдністю, цілісністю та взаємозв'язком складових елементів . 

Система права, на відміну від правової системи, є сукупністю 
впорядкованих і взаємоузгоджених між собою норм права, які характеризують 
його внутрішню будову, складовим елементом правової системи. Серед ознак, 
що характеризують систему права необхідно виділити наступні: 

− внутрішня структура права; 
− здатність здійснювати багатосторонній вплив на суспільні відносини; 
− цілісність й структурованість взаємопов'язаних між собою норм права, 

поділених за інститутами, підгалузями та галузями права; 


