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му роль відіграють соціологічні досліджен-
ня, що проводяться міжнародними інститу-
ціями.

Формулювання мети статті
Метою статті є дослідити процеси гло-

балізації та тенденції інтеграції й розвитку 
міжнародного права в країнах ісламського 
світу.

Виклад основного матеріалу
Розвиток статусу ісламського права в 

умовах глобалізації. Як кодекс поведінки та 
система цінностей, ісламське право впливає 
на соціальне життя мусульман на двох рів-
нях:
Ісламське право - це сукупність релігій-

них доктрин та правових систем, які гли-
боко вкорінені в особистих переконаннях 
та свідомості людей. Визначає їхній спосіб 
життя та духовне ставлення; для мусульман-
ського суспільства ісламське законодавство 
вимагає дотримання волі Аллаха та спові-
дування ісламу.
В ісламі релігія та право є рівнозначни-

ми поняттями: легалізація релігії та релі-
гізація права – це основна риса ісламської 
думки. Відомий сучасний вчений Алі Баедві 
зазначав: «Поширення ісламу також є про-
цесом поширення ісламського права. Щора-
зу, коли мусульмани починають занепадати 
в певній галузі, авторитет ісламського права 
також починає знаходитися в цій галузі. У 
той же час ісламське законодавство не має 
повноцінного статусу в країнах, де лише де-

Постановка проблеми
Як незворотній процес, глобалізація 

потрясла кожен куточок світу, і всі країни 
у світі свідомо чи несвідомо були охоплені 
хвилею глобалізації, взаємозалежності і вза-
ємообмеженню. Різні впливи, спричинені 
глобалізацією, вплинули й на традиційний 
ісламський світ, він став неспокійний і впер-
ше стикнувся з такою великою кількістю 
можливостей та ймовірних проблем, ніж 
у будь-який період історії. Саме тому пе-
ред науковцями постає актуальне завдання 
сприяти процесу інтеграції міжнародних 
норм в ісламський світ.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Серед учених, які розглядали проблему 
глобалізації ісламського світу, слід виокре-
мити таких: Абдул Амір, Джон Бейліс, Тар-
рего Бусіма, Ван Джунінг, Юсеф Гальтаві, 
Стів Сміт, Амаль Таліб, С.М. Хаменеї. Ваго-
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кілька людей вірять в іслам у Греції та Болга-
рії» [1] . Це повністю ілюструє нерозривні та 
відносини між релігією та законом в ісламі.
Тому до сучасності ісламське право за-

вжди було єдиною правовою системою в 
ісламському світі, що регулює особисту по-
ведінку і це відіграє незамінну роль у ре-
гулюванні мусульманських соціальних від-
носин. Однак після того, як ісламський світ 
увійшов до сучасності, через вторгнення за-
хідних держав, особливо після Османської 
імперії та Халіфату
Ісламський світ, колись єдиний і процві-

таючий, розпався на багато країн і регіонів, 
де також існували відносини між ісламом і 
державною владою. Зазнав глибоких змін 
і сформував кілька різних відносин, що, у 
свою чергу, призвело до різного ісламського 
законодавства в різних країнах і регіонах.
Статус та роль, які роблять правову сис-

тему ісламського світу нерівномірною та 
складною формою. Особливо з кінця 20 сто-
ліття з бурхливим розвитком тенденції гло-
балізації в правовій системі ісламських країн 
з’явилися нові зміни.
Якщо розглянути сучасний стан правової 

системи в ісламському світі та взаємозв’язок 
між ісламським правом та іншими правови-
ми системами в різних ісламських країнах, 
розібравшись, ми виявимо, що його право-
ва система представляє три основні форми: 
континентальне право, англо-американське 
право та ісламське право. Відповідно до 
французького законодавства, система ци-
вільного права, представлена   італійським 
та іспанським законодавством, процвітала 
в ісламському світі, особливо в арабському 
Магрібі. Французьке законодавство застосо-
вується до таких країн, як Алжир та Туніс; 
італійське законодавство застосовується до 
Лівії. Американська правова система про-
цвітає в таких країнах і регіонах, як Ірак, 
Судан, Йорданія та Палестина. Як тради-
ційна правова система в ісламському світі, 
ісламське право, яке колись домінувало в 
Арабській імперії та зробило значний вне-
сок у її цивілізацію, зазнало безпрецедент-
ного шоку та зневаги. 

- До країн з однією системою в осно-
вному належать Саудівська Аравія, Іран та 
інші країни. У цих країнах ісламське пра-

во є основним законом країни і регулює 
суспільство та всі сфери життя. Як панівна 
ідеологія країни, ісламське право є не лише 
кодексом поведінки, яким керуються му-
сульмани, але й основа управління країною, 
народом та довгостроковою стабільністю. 
Крім того, уряди цих країн базуються на іс-
ламському законодавстві, і в їх роботі пови-
нні обов’язково брати участь, керівництво 
та опіка з боку ісламських юристів. Проте, 
як загальноприйнята правова система, іс-
ламське право застосовується лише в Сау-
дівській Аравії.

- Країна, яка впроваджує систему роз-
ділення адміністрації та освіти, є найбільш 
типовою для Туреччини. З цього типу або 
близького до нього інші країни включають 
Туніс та Алжир, які зазнають глибокого 
впливу західної культури. Основними пра-
вовими системами цих країн є переважно 
приклад західної правової системи, яка ба-
зується на цивільному праві, комерційному 
праві, кримінальному праві та процесуаль-
ному праві, тоді як ісламське право займає 
другорядне становище; 

- Країни, які здійснюють фактичне від-
окремлення церкви від держави, але не ого-
лосили це в конституції, в основному вклю-
чають Єгипет, Сирію, Йорданію, Лівію, 
Ліван та інші країни, більшість ісламських 
країн належать до цього типу.
Тенденція розвитку ісламського права 

в умовах глобалізації. Розвиток глобаліза-
ції обов’язково поглибить взаємозалежність 
та взаємовплив країн та регіонів у світі, бо 
«глобалізація є процес, який все більше 
пов’язує, наприклад, діяльність в одній час-
тині світу, дедалі більше впливає на людей 
та суспільство в інших місцях.
Глобалізований світ - це суспільство, в 

якому політика, економіка, культура та со-
ціальна діяльність стають усе більш тісно 
пов’язаними ... У всіх аспектах світ стає де-
далі меншим і меншим» [2]. У той же час, як 
багатовимірний рух, глобалізація надзви-
чайно багата змістом, включаючи всі аспек-
ти права. Будучи однією з найважливіших 
правових систем у світі, на розвиток іслам-
ського права також глибоко впливає хвиля 
глобалізації, яка демонструє деякі свої осо-
бливості та розвиток.
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По-перше, розвиток глобалізації при-
скорив модернізацію ісламського права. Як 
всесвітній історичний процес, модернізація 
відбувається як стрибок від старих традицій 
до сучасного суспільства - це процес, при 
якому фактори сучасності конкретного сус-
пільства постійно збільшуються. Коли сус-
пільство переходить від старих традицій до 
сучасної трансформації, закон також стика-
ється з історичними змінами від традицій-
них до сучасних. У сучасному світі завдяки 
великому економічному та торгівельному 
обміну між ісламськими країнами та іншим 
світом, світова економіка та торгівля спри-
яють обміну ісламської правової системи з 
правовими системами інших країн світу та 
сприяють розвитку ісламської правової сис-
теми. Однак яким шляхом слід рухатись у 
модернізації правової системи ісламського 
світу, безсумнівно, питання уряду та народу 
ісламських країн. Маршрут реформ модерні-
зації правової системи має два шляхи: один 
- завдяки військовому контролю ісламського 
світу з боку західних країн, а також західній 
думці, культура та ідеологія імпортуються та 
проникають в ісламський світ, щоб ісламські 
країни могли свідомо чи несвідомо вводити 
їх у процес юридичної модернізації і пропа-
ганда західної правової культури, що при-
звело до зміни у правовій системі ісламських 
країн. 
По-друге, зіткнувшись із викликами За-

ходу, політики, мислителі та правознавці в 
ісламському світі відреагували позитивно. 
На їх думку, Ісламські країни мають уні-
кальну правову культуру та цінності, засно-
вані на принципах та дусі Ісламу. В епоху 
глобалізації зв’язок ісламських країн з ін-
шими країнами в різних сферах продовжує 
зростати, щоб адаптуватися, для розвитку іс-
ламських країн також слід посилити реаліс-
тичний та науковий зміст ісламського права. 
Хасан Ту Рабин зазначив: “Людина, яка не 
має знань ісламського права, не має права 
брати участь у створенні ісламського права, 
тому що гуманітарні та природничі знання 
можуть допомогти зрозуміти соціальну ре-
альність та закони її розвитку. Хоч би якими 
глибокими були релігійні знання, скільки 
суперечностей і усі проблеми повинні загли-
битися в суспільство, звернути увагу на ре-

альність, знайти суть проблеми в соціальній 
реальності, а потім призначити лікування з 
ісламського законодавства. Найкращий спо-
сіб вилікувати ці проблеми, щоб краще ви-
конувати релігійні зобов’язання «[3]. 
Сучасний відомий ісламський вчений 

Юсуф Гальтаві також думає: «Якщо юрист 
або» муфтій «не розуміє сучасної науки і 
техніки, таких як життя і гени, то він не 
може бути правником у цих сферах. Якщо 
якесь ісламське дослідження буде повністю 
відокремлене від сучасної науки і техніки, 
його дослідники не матимуть необхідної 
кваліфікації «[5]. Погляди цих учених є уні-
версальними в ісламському світі. Причина, 
через яку ісламські правознавці розгляда-
ють гуманітарні та природничо-наукові 
знання як передумови легального ство-
рення, полягає в тому, що це допомагає за-
кону, члени сім’ї розуміють і розкривають 
мету ісламського права, опановують зміст 
і дух ісламського права, особливо зв’язок 
з практичними питаннями (тобто законо-
давче регулювання поведінки залежить від 
розуміння та знання самої поведінки), щоб 
прийняти об’єктивне і справедливе рішен-
ня з практичних питань. Тобто розрізнені 
правові думки та правові норми цивільного 
права, комерційного права, кримінально-
го права тощо в різних ісламських школах 
права, згідно із сучасними законами, нор-
мативна форма яких набуває культурної, 
систематизованої, уточненої, уніфікованої 
та заснованої на діяльності з юридичного 
створення, кодифікованої в єдиний кодекс. 
Ця діяльність включає: обробку деяких 
правових норм; скасувати або змінити не-
відповідні частини; усунути внутрішні су-
перечності; сформулювати нові закони та 
норми; додати пропуски та виконати кон-
кретну роботу. Метою цієї діяльності є пе-
ретворення всіх норм ісламського юридич-
ного інституту в єдність, що базується на за-
гальних принципах та внутрішніх зв’язках, 
щоб задовольнити звичайних людей, щоб 
легко та швидко користуватися законом. 
Системний та законодавчий досвід ство-
рив багато правових систем із сучасними та 
глобальними характеристиками, такими як 
закон про інтелектуальну власність, закон 
про забруднення повітря, екологічне та 
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ресурсне право тощо сформували правову 
систему з ісламськими характеристиками.
По-третє, розвиток глобалізації спону-

кав ісламське права стати більш технічним 
та спеціалізованим. Як механізм соціально-
го контролю закон повинен бути уніфікова-
ний, стандартизований та дієздатний. Але 
насправді закон може це зробити лише піс-
ля формалізації та технічного оформлення. 
У контексті глобалізації багато ісламських 
країн мають багато проблем із недокументо-
ваними професійними знаннями та високим 
технічним змістом. Законотворці стикають-
ся зі складністю та різноманітністю, і його 
сфера дії на сфери політики, економіки, 
науки і техніки, освіти, охорони здоров’я, 
торгівлі, промисловості та сільського госпо-
дарства. Це вимагає від ісламських юристів 
повного розуміння всіх видів знань, а також 
проведення спеціалізованих досліджень у 
певній галузі. Тому деякі вчені стверджува-
ли, що правовий розвиток в ісламському сві-
ті повинен прийняти метод поділу професій 
і категорій, тобто наслідування сучасного 
підходу. Природничі та гуманітарні науки 
поділяються на дисципліни та спеціальнос-
ті, а соціальні відносини та правові норми 
ісламського права коригуються відповідно 
до правових норм. Два стандарти методів 
коригування поділяються, утворюючи тим 
самим юридичні напрями, які регулюють 
різні соціальні відносини, такі як цивільно-
правові відносини , кримінально-правові, 
адміністративно-правові та ін. Класифікація 
та поєднання цих юридичних напрямів ста-
новлять всеосяжну, добре структуровану та 
внутрішньо кооперативну співпрацю, добре 
регламентована правова система дозволяє 
юристам різних дисциплін проводити юри-
дичні дослідження та робити правотвор-
чість у межах своєї професійної сфери, за-
безпечуючи тим самим свої дослідження, а 
також ефективність та практичність резуль-
татів. Поділ дисциплін є основою сучасної 
університетської системи, цей метод навчан-
ня визначається широким спектром дис-
циплін та розширенням галузей» [4]. Зміст 
страхування включає релігійні фонди, соці-
альне страхування, транспортне страхуван-
ня, страхування суден тощо. Вони загалом 
застосовуються у різних комерційних сфе-

рах; з точки зору системи оподаткування, 
на додаток до традиційної системи ісламські 
країни прийняли більш гнучкі методи по-
даткового регулювання, такі податкові фор-
ми, як податок на землю, податок на товар, 
податок на прибуток та податок на додану 
вартість, були розроблені, особливо для іс-
ламу «Нова форма багатства», яка не зафік-
сована в законі, оподатковується державою, 
і встановлюється максимальна сума капіта-
лу та доходів фізичних осіб. Це підвищення 
передбачуваності, розрахунку та прозорості 
закону, тобто реалізація верховенства права 
для забезпечення руху капіталу, торгівлі та 
ринку та більш ефективної роботи.
По-четверте, розвиток глобалізації спри-

яв обміну та поширенню культури іслам-
ського права та інших правових культур. 
Виникнення правової глобалізації почина-
ється з поширення правової культури, по-
ширення правової культури є результатом 
правової глобалізації. Формування забезпе-
чує можливість  [5]. Однак у різні історичні 
періоди глибина і широта поширення куль-
тури досить різні. Серед них обмін та поши-
рення культури ісламського права та інших 
правових культур в основному проявляють-
ся як: одним із них є сприяння подальшій 
інтеграції ісламського права та міжнародно-
го права; глобалізація права є результатом 
спільних дій суверенних держав.
Для ісламських країн, з одного боку, 

вона повинна виконувати положення відпо-
відних міжнародних організацій та їхні до-
говори, з іншого боку, необхідно прийняти 
відповідну політику для захисту власних ін-
тересів. Тому ісламські країни поважають і 
захищають іслам.
Одночасно із цією правовою культурою 

вони приділяють дедалі більше уваги ро-
зумінню та застосуванню міжнародної ді-
яльності при реалізації своїх національних 
стратегій та зовнішньої політики.
Водночас західні країни мають універ-

сальну цінність у галузях міжнародного 
публічного права, комерційного права, зо-
внішньоекономічного права та процесуаль-
ного права. Характеристики, що не супе-
речать духу ісламського права, також більш-
менш запозичені і поглинаються ісламським 
правом; по-друге, населення ісламського 
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світу робить масштаб міграції та пересуван-
ня, що перевершили будь-який попередній 
історичний період, особливо із збільшен-
ням кількості мусульман, які емігрували до 
Європи. Це сприяло міграції культури іс-
ламського права. Ці мусульманські групи 
іммігрантів принесли культуру ісламського 
права до місця еміграції, що значно сприяло 
розвитку, поширенню та обміну культурою;  
третя - це різноманітні форми та багатий 
зміст академічних досліджень, проведених 
ісламським світом з іншими країнами, також 
обмін іноземними студентами, обмінні ві-
зити науковців, переклад та впровадження 
книг ісламського права, використання Ін-
тернету тощо, мають значення для культу-
ри ісламського права. Поширення відіграло 
позитивну роль у сприянні та подальшому 
розширенню обміну ісламською правовою 
культурою з іншими юридичними культура-
ми.
По-четверте, розвиток глобалізації від-

криває нові можливості для відродження та 
розвитку ісламського права. «Відродження» 
- одна з ісламських культур, традиція. Сунна 
говорить: «Дійсно, Аллах направить людей, 
які відродять свою релігію, до ісламської 
нації на початку кожного століття» [6] Від-
повідно до тлумачення ісламських учених, 
«особа» в хадисах відноситься як до однини, 
так і до множини [7]. 
Звичайно, процес глобалізації мав ве-

ликий вплив на ісламські країни та кинув 
виклик ісламському законодавству. Відро-
дження і розвиток принесли безпрецедент-
ні можливості, тому що суть глобалізації 
полягає в розширенні соціальної взаємодії 
людини. Це виявляється в диверсифікації 
суб’єктів спілкування, розширенні сфери 
застосування, збільшенні. Правова система 
зобов’язана відповідно змінюватися.
По-п’яте, розвиток глобалізації поступо-

во зробить ісламське право важливою час-
тиною різноманітної правової культури де-
яких ісламських країн. Глобалізація права 
не означає, що глобальне право буде уніфі-
коване, і з’явиться універсальний «світовий 
закон».
Тенденція розвитку: інтеграція та ди-

версифікація. Глобалізація права означає, 
що правові системи, які спочатку були ізо-

льовані одна від одної, починають «спіл-
куватися» і зберігають свою незалежність 
та особливість, одночасно маючи певні за-
гальні характеристики. Це визначає, що іс-
ламське право залишатиметься країною із 
системою поділу влади та релігії, як згадано 
вище, але це важлива частина різноманітної 
правової культури ісламських країн, яка не 
задекларована конституцією. Таким чином, 
як традиційна правова культура, ісламське 
право все ще є кристалізацією ісламських 
національних цінностей, способів мислення 
та юридичної практики. Має глибоке похо-
дження та сильну життєву силу, має глибо-
кий вплив на мусульманське громадянське 
суспільство та політику Не можна ігнорува-
ти вплив правової системи. Хоча багато іс-
ламських країн пересаджують західні зако-
ни різною мірою, це не може вплинути на 
Ісламську державу. 

Висновок
Юридична глобалізація - це не лише 

всесвітній історичний процес, а й регіональ-
ний історичний процес. Від глобалізації 
права, з точки зору історії, глобалізація пра-
ва є універсальною. Рано чи пізно розвиток 
законів у різних країнах світу піде цим шля-
хом, тому він є універсальним.
Однак кожна сучасна країна має різну 

історію соціального розвитку та правового 
розвитку, і правова глобалізація має кон-
кретне вираження в кожному історичному 
процесі правової глобалізації націй, суве-
ренних держав та суспільств. Саме в цьому 
сенсі розвиток ісламського права є іншим.
Модель розвитку є як універсальною, 

так і специфічною (регіональною). Його уні-
версальність виявляється в його розвитку 
як світовий історичний процес, схожий на 
розвиток глобалізації права; його особливіс-
тю є те, що його розвиток завжди відповідав 
ісламському розвитку.
Віра, мова, історія, культура та традиції 

нації тісно пов’язані між собою, відображаю-
чи зміни в глобалізації законів в ісламських 
країнах та суспільстві. Процес трансформа-
ції, особливо мудрості та способу життя ара-
бо-ісламського народу, панує за певних со-
ціальних та історичних умов. 
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АНОТАЦІЯ 
У цій статті аналізується харак-

тер сприйняття і впливу різних аспектів 
об’єктивного процесу глобалізації в мусуль-
манському світі на прикладі ісламських кра-
їн. Ісламський світ борится проти негатив-
ного впливу глобалізації, проте він готовий 
до активної модернізації в економічній, тех-
нологічній та інформаційно-комунікативної 
сферах за умови збереження власної культур-
ної та духовної спадщини.
Ключові слова: Глобалізація; ісламські за-

кони; тенденції розвитку
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