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ХХІІ ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ІЗ ФІЛОСОФІЇ  

ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ  

«ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ  

У ГЛОБАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
 

 

Юрген Габермас (Juergen Habermas)(р. 1929) – всесвітньо відомий німе-

цький філософ і соціолог, видатний представник Франкфуртської школи. В 

1960-70-х рр. його погляди  зробили значний вплив на студентський рух в ба-

гатьох країнах Заходу. В 1971-80 рр. Габермас – директор Інституту Макса 

Планка в Штарнберзі, з 1983 р. професор університету в Франкфурті-на-

Майні. Юрген Габермас – признаний «володар дум» європейської інтелекту-

альної еліти. 

 

Ю. Хабермас 

 

КАНТОВСКИЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ЕСТЬ ЛИ У НЕГО БУДУЩЕЕ? 
 

(Перевод с английского Сергея Максимова за: Habermas Juergen. The Kantian Project of the Constitu-
tionalization of International Law. Does It Have a Chance? // Law and Justice in a Global Society. Plenary 

session. Lectures. – IVR; Universitad de Granada, 2005. – P. 115–126) 
 

Со своей концепцией «космополитического 

правопорядка» («cosmopolitan condition», welt-

bürgericher Zustand)1 Кант вышел за пределы 

международного права, ориентированного ис-

ключительно на государства. Только вследствие 

двух мировых войн конституционализация меж-

дународного права в соответствии с предначер-

танием Канта эволюционировала по направле-

нию к космополитическому праву2. Однако с 

                                                           
1 Выражение «космополитический правопорядок» не 

является буквальным переводом ни английского «cosmo-

politan condition», ни немецкого «weltbürgericher Zustand» 

(«всемирно–гражданское состояние»), а скорее «переска-

зом», наиболее адекватно, на наш взгляд, выражающим 

смысл данного конструкта в контексте концепции Ю. 

Хабермаса (примечание переводчика).  
2 [Подальший формат посилань відображає формат оригі-

налу публікації – Ред.] Bardo Fassbender «The United Nations 

Charter as Constitution of the International Community», in Colum-

bia Journal of Transnational Law 36 (1998), pp. 529–619; J. A. 

Frowein «Konstitutionalisierung des Volkerrechts», in Völkerrecht 

und internationales Recht in einem sich globalisierendeninternatio-

nalen System, Bericht der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, 

vol. 39 (Heidelberg:[...], 2000), pp. 427–47; более подробно см.: 

Hauke Brunkhorst, Solidarität. Von der Bürgerfreundschaft zur 

globalen Rechtsgenossenschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Verlag, 2000); Brun-Otto Bryde, «Konstitutionalisierung des Völ-

kerrechts und Internationalisierung des Verfassungs–rechts», in Der 

Staat 42 (2003), pp. 62–75. 

прекращением существования биполярного ми-

рового порядка и выходом на арену США в каче-

стве доминирующей мировой силы возник аль-

тернативный взгляд на мировое устройство. В 

этой ситуации кантовский проект космополити-

ческого порядка должен противостоять не только 

традиционному возражению «реалистов», 

утверждающих квази-онтологический примат 

грубой силы над правом, но и позиции новых 

оппонентов, которые выступают под знаменем 

либерального этоса, предлагаемого в качестве 

альтернативы международному праву.  

Согласно концепции реалистов, нормативное 

обуздание политической власти через право воз-

можно только в пределах суверенного государ-

ства, чье существование основано на способно-

сти утверждать себя с помощью силы. Исходя из 

этой предпосылки, международному праву все-

гда будет не хватать преимуществ права, обеспе-

ченного санкциями. Спор между кантианскими 

идеалистами и реалистами карл-шмиттовского 

толка о пределах юридификации (juridification) 

международных отношений3 сегодня перекрыва-

ется другой, даже более интенсивной дискусси-

                                                           
3 Czempiel, Neue Sicherheit in Europa. Eine Kritik an Neo-

realismus und Realpolitik (Frankfurt am Main, 2002). 
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ей. Проект нового либерального мирового по-

рядка под знаменем Pax Americana, отстаивае-

мый неоконсервативными сторонниками ны-

нешней администрации США, поднимает вопрос 

о том, должна ли юридификация международных 

отношений быть заменена морализацией между-

народной политики − морализацией, которая 

определяется этосом сверхдержавы. 

Одно время идеалисты и реалисты никак не 

могли прийти к согласию по поводу того, воз-

можна ли вообще справедливость в отношениях 

между нациями1. Новая дискуссия разгорелась 

вокруг иной проблемы − остается ли право под-

ходящим средством для реализации деклариро-

ванных целей достижения мира и международ-

ной безопасности, содействия демократии и прав 

человека во всем мире? Спор идет о способе до-

стижения этих целей: либо они должны быть до-

стигнуты через юридически установленные про-

цедуры демократической, хотя часто слабой и 

избирательно действующей международной ор-

ганизации, либо же – через односторонне навя-

занные решения доброжелательного гегемона. 

На первый взгляд, проблема кажется исчерпан-

ной в свете таких событий, как низвержение ста-

туи Саддама с пьедестала в Багдаде. Тогда пра-

вительство США дважды пренебрегло междуна-

родным правом, сначала провозгласив свою 

Национальную доктрину безопасности в сентяб-

ре 2002 года, а затем − захватив Ирак в марте 

2003 года. Кроме того, оно маргинализировало 

ООН, для того чтобы утвердить приоритет своих 

собственных, уже не юридически, но этически 

оправданных национальных интересов.  

Возникают сомнения в нормативной правиль-

ности этого одностороннего (unilateral) подхода. 

В поисках аргумента мы можем исходить из 

контрафактической предпосылки, заключающей-

ся в том, что американские действия должны бы-

ли бы реализовать более эффективно те цели, 

которые до сих пор нерешительно и с весьма 

скромным успехом преследовались Организаци-

ей Объединенных Наций. Или же нам следует 

придерживаться альтернативного проекта консти-

туционализации международного права и воскре-

сить всемирно-историческую миссию, некогда 

провозглашенную президентами Вильсоном и Ру-

звельтом? Уверен, что кантовский проект возмо-

жен в случае, если США снова обратятся к идее 

интернационализма, которую они исповедовали 

после 1918 и 1945 годов, и возьмут на себя роль 

                                                           
1 Thomas L. Pangle and P. J. Ahrensdorf, Justice among Na-

tions (Lawrence, Kansas, 1999). 

лидера в развитии международного права в сторо-

ну «космополитического правопорядка». 

Мне бы хотелось: (1) объяснить кантовский 

проект, затем (2) кратко проверить перспективы 

для модифицированного космополитизма в свете 

истории международного права и, наконец, (3) воз-

вратиться к поставленному вопросу: как осуще-

ствить нормативно обоснованный выбор между 

конкурирующими в настоящий момент проектами. 

(1) Для Канта право не является просто ситуа-

тивным средством для установления мира меж-

ду государствами; скорее, он представляет мир 

между народами в терминах правового мира2. В 

этом заключается существенная разница между 

Кантом и Гоббсом. Подобно Гоббсу, Кант наста-

ивает на связи между правом и обеспечением 

защиты мира. Однако, в отличие от Гоббса, он не 

связывает правовое умиротворение общества с 

возвратом к парадигмальному обмену покорно-

сти граждан на гарантии защиты, предложенные 

государством. В кантовской республиканской 

перспективе умиротворяющая функция права кон-

цептуально соединена с функцией защиты свобо-

ды, характерной для правового состояния, которое 

граждане своим собственным выбором принимают 

как легитимное. К космополитическому расшире-

нию национального состояния гражданских сво-

бод, впервые достигнутых в рамках конституцион-

ного государства, стремятся потому, что это дает 

начало вечному миру не только как предпочитае-

мой цели, но и как принципу права. 

Эта концептуальная связь между телосом ми-

ра и принципом права также объясняет перспек-

тиву, благодаря которой Кант разгадал общий 

ход истории: «Проблема установления совер-

шенного гражданского устройства зависит от 

проблемы законосообразных (law-governed) 

внешних связей между государствами и не мо-

жет быть решена без решения последней»3. Здесь 

отношение к «гражданскому устройству» явля-

ется решающим: международное право, которое 

регулирует отношения между государствами, 

должно быть вытеснено конституцией сообще-

ства государств. Только тогда государства и их 

граждане вступят в «правовые отношения» 

(«law–governed relation») друг к другу. 

                                                           
2 Volker Gerhardt, Immanuel Kants Entwurf 'Zum ewigen 

Frieden' (Darmstadt, 1995). 
3 Kant, «Idea for a Universal History with a Cosmopolitan 

Intent», in Kant, Perpetual Peace and Other Essays, trans. Ted 

Humphrey (Indianapolis: Hackett, 1983), p. 34. Кант И. Идея 

всемирной истории во всемирно–гражданском плане // Кант 

И. Сочинения на немецком и русском языках: В 4–х т. – Т. 

1. – М., 1994. – С. 101. 
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Кант использует модель «гражданского 

устройства» национального государства 

(staatsbürgerliche Verfassung), чтобы дать содер-

жание общей идее «космополитического устрой-

ства» (weltbürgerliche Verfassung) в форме «все-

общего государства народов» (allgemeiner 

Völker–staat). В смелом наброске космополити-

ческого порядка он черпает вдохновение из ре-

волюционных, учреждающих конституции дей-

ствий своего времени. Республики, появившиеся 

благодаря американской и французской револю-

циям, были первыми и в то время единственны-

ми формами утверждения права, которые удо-

влетворяли республиканским стандартам леги-

тимации, «когда все решают относительно всех, 

стало быть, каждый относительно самого себя; 

ведь только самому себе никто не может причи-

нить несправедливость»1. Исходя из этих приме-

ров, устройство международного сообщества 

было возможно только в форме республики рес-

публик, то есть как «республиканизм всех госу-

дарств»2, или как «мировая республика»3. Таким 

образом, революционное устройство национально-

го государства становится моделью для перехода 

от классического международного права к космо-

политическому праву – и тем самым вводит Канта 

в заблуждение относительно вышеприведенной 

характеристики гораздо более абстрактной идеи 

«космополитического правопорядка». Вопреки 

Канту, я хотел бы защитить тезис о том, что нет 

необходимости интерпретировать цель конститу-

ционализации международного права в терминах 

единой целостности – мировой республики. 

Суть нововведения кантианского проекта за-

ключается в трансформации международного 

права, как права государств, в космополитиче-

ское право, как права государств и индивидуумов. 

Последние являются субъектами права не только 

как граждане их собственных государств, но и 

как члены «космополитического союза».4 Граж-

                                                           
1 Kant, «Theory and Practice», p. 295; Кант И. О поговор-

ке «может быть, это и верно в теории, но не годится для 

практики» // Кант И. Сочинения на немецком и русском 

языках: В 4–х т. – Т. 1. – М., 1994. – С. 297. 
2 Kant, «Conclusion to Doctrine of Right», Metaphysics of 

Morals, p. 123. Кант И. Метафизические начала учения о 

праве. Заключение // Кант И. Основы метафизики нравст-

венности. Критика практического разума. Метафизика нра-

вов. – СПб, 1995. – С. 390. 
3 Kant, «Toward Perpetual Peace», p. 328. Кант И. К веч-

ному миру. – С. 395. 
4 Ibid., p. 308; Там само. – С. 349. См. также ниже в ра-

боте «Toward Perpetual Peace», p. 322 n. («К вечному миру»), 

где Кант связывает космополитическое право с лицами, 

которые «рассматриваются как граждане общечеловеческо-

го государства» – С. 373.  

данские права индивидуальных лиц в настоящее 

время пронизывают даже международные отноше-

ния. Но, по Канту, цена, которую суверенным гос-

ударствам придется заплатить за то, что их граж-

дане станут гражданами мира, − выражается в под-

чинении высшей государственной власти. 

В своих работах Кант никогда не отказывался  

от идеи полной конституционализации междуна-

родного права в форме мировой республики. Он 

был убежден в том, что в конечном итоге должен 

быть достигнут прогресс. Начиная с (a) прируче-

ния военной силы гуманитарным международ-

ным правом, через (b) запрещение наступатель-

ных войн, история должна (c) приблизиться к 

цели космополитического устройства. В свое 

время Кант считал, что национальные государства 

еще недостаточно созрели и им предстоит пройти 

процесс обучения. В качестве «суррогата» мировой 

республики он, таким образом, обратился к добро-

вольной федерации государств, которые морально 

привержены делу мира, даже если они остаются 

юридически суверенными государствами. Этот пе-

реходный проект лиги наций предполагает посто-

янно расширяющуюся федерацию коммерческих 

республик, которые отказываются от агрессивных 

войн и принимают неформальное обязательство 

выносить возникающие между ними конфликты на 

международный арбитражный суд. Как хорошо 

известно, надежды Канта основываются главным 

образом на историческом контексте трех взаимо-

связанных тенденций:5 

− мирный характер республик, авангард кото-

рых должен быть представлен лигой наций; пра-

вительства, которые зависят от согласия своих 

граждан, должны воздерживаться от наступа-

тельных войн; 

− умиротворяющий эффект свободной тор-

говли, которая делает государственных акторов 

зависимыми от растущего взаимодействия на 

мировом рынке и вынуждает их взаимодейство-

вать друг с другом;  

− критическая функция возникающей гло-

бальной публичной сферы, мобилизирующей 

совесть и политическое участие граждан во всем 

                                                           
5 Для более полного обсуждения см.: Habermas, «Kant's 

Idea of Perpetual Peace: At Two Hundred Years Historical Re-

move» in idem, The Inclusion of the Other, trans. Ciaran Cronin 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1998), pp. 165–201; Хабермас 

Ю. Кантова идея вечного мира – из 200–летней историче-

ской перспективы // Хабермас Ю. Вовлечение другого / 

Пер. с нем. Ю.С. Медведева. – СПб: Наука, 2001. – С. 271–

332. 



Ю. Хабермас 

10 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

мире, потому что «нарушение права в одном ме-

сте чувствуется во всех других».1 

Было много размышлений по поводу того, 

почему Кант, в своем трактате «К вечному ми-

ру», ввел более слабую концепцию лиги наций. 

Для краткости я лишь суммирую главный ход 

мыслей: Кант понимал постоянный мир во все-

мирном масштабе как следствие полной консти-

туционализации международных отношений. Те 

же принципы, которые до сих пор были реализо-

ваны только в конституциях отдельных респуб-

ликанских государств, должны теперь структу-

рировать космополитический правопорядок. Та-

кая аналогия побудила предложить это новое 

состояние в терминах учреждения мировой рес-

публики. Кант, однако, чувствовал препятствие 

на пути немедленной реализации этой идеи, по-

скольку опасался деспотических тенденций, ко-

торые, как он считал, свойственны уравниваю-

щей структуре мировой республики. Нечто по-

добное страху Фуко перед репрессивной «нор-

мализацией» побуждает Канта выбрать времен-

ный суррогат лиги наций. До поры до времени 

он усматривал в глобальной монополии на 

власть единственную легально институционали-

зированную альтернативу классической конку-

ренции между суверенными государствами. По-

скольку оказалось, что эта альтернатива имеет, 

по крайней мере в настоящих условиях, опасные 

последствия, то, по-видимому, лучше начинать 

не с реализации космополитического правопо-

рядка посредством принудительного права, а с 

более слабой формы добровольной ассоциации 

миролюбивых республик. 

Однако альтернатива, которая вынудила Кан-

та прийти к этому заключению, ни в коем случае 

не является исчерпывающей. Если мы задумаем-

ся над юридическим умиротворением находя-

щейся в состоянии войны международной арены 

в достаточно абстрактных терминах и откажемся 

от наполнения идеи космополитического право-

порядка ложными аналогиями, окажется воз-

можным, по крайней мере концептуально, дру-

гой путь конституционализации международного 

права, − на основе понятий либерализма, феде-

рализма и плюрализма. Отвлекаясь от суще-

ствующих современных структур, можно пред-

ставить политическое устройство децентриро-

ванного мирового общества как многоуровневую 

                                                           
1 Kant, «Toward Perpetual Peace», p. 330 (translation modi-

fied); См.: Кант И. К вечному миру. – С. 403. 

систему, не имеющую, в силу веских оснований, 

характера государства2. 

Согласно этой концепции, соответственно 

преобразованная мировая организация эффек-

тивно и не выборочно выполняла бы жизненные, 

но строго ограниченные функции обеспечения 

мира и осуществления прав человека на надна-

циональном уровне, не имея необходимости при-

нимать государствоподобный характер мировой 

республики. На промежуточном, или межнацио-

нальном уровне, ведущие государства обратились 

бы к трудным проблемам глобальной внутренней 

политики. В рамках постоянных конференций и 

переговоров они должны были бы ответить на 

вызовы, отрегулировать и сбалансировать миро-

вую экономику и экологию. Конечно, кроме 

США, в настоящее время нет иных глобальных 

игроков как с достаточно представительным 

мандатом, чтобы вести переговоры, так и с необ-

ходимой силой, чтобы осуществлять такую по-

литику. В различных регионах мира националь-

ные государства должны были бы объединиться, 

чтобы сформировать континентальные режимы, 

наподобие модели будущего Европейского сою-

за, которые обрели бы силу для собственной эф-

фективной внешней политики. Международные 

отношения, какими мы их знаем, продолжили бы 

существовать в измененной форме на этом про-

межуточном уровне − измененных уже потому, 

что при эффективном режиме мира и безопасно-

сти Организации Объединенных Наций даже 

глобальным игрокам будет запрещено прибегать 

к войне как легитимному средству разрешения 

конфликтов. 

Таким образом, модель конституционного 

государства глобального масштаба не является 

единственным способом соответствия высоким 

требованиям «космополитического правопоряд-

ка». Схематическое представление многоуровне-

вой системы, которая на наднациональном 

уровне выполняет функцию международной без-

опасности и защиты прав человека, что является 

целью Устава ООН, и которая на межнациональ-

ном уровне решает проблемы глобальной внут-

ренней политики через компромиссы среди 

главных внутренних сил, служит здесь просто 

иллюстрацией концептуальной альтернативы 

мировой республике. Есть, однако, одна особен-

ность такого глобального управления без мирово-

го правительства, и она заслуживает внимания. 

В этой модели обособленно представлены три 

элемента, которые пока слиты воедино в одном и 

                                                           
2 Habermas, The Postnational Constellation, trans. Max 

Pensky (Cambridge: Polity Press, 2001). 
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том же институте − национальном государстве. 

Исключительно успешный формат современного 

европейского национального государства стал 

политическим прототипом с тех пор, как после 

Второй мировой войны начался процесс деколо-

низации. Организация Объединенных Наций 

включает сегодня 193 «национальных государ-

ства». В национальном государстве объединены 

три элемента − государственный аппарат, соли-

дарность между гражданами и установление ли-

беральной демократии. Связь этих трех элемен-

тов − бюрократической организации, политиче-

ской интеграции через общие ценности и юриди-

ческой гарантии равной частной и публичной 

автономии − распадется, как только мы расши-

рим политические системы за пределы нацио-

нального государства. Они будут расходиться и 

вступать в новые конфигурации, если настоящее 

культурно разделенное и сильно стратифициро-

ванное мировое общество не сможет однажды 

приобрести политическую конституцию. Если 

же мы хотим избежать западни глобального гос-

ударства (Ганс Кельзен говорил о 

«Weltstaatsfalle» − «ловушке мирового государ-

ства»), то мы должны понять, что государство в 

его современной форме не является необходи-

мым предварительным условием конституцион-

ного порядка. Так, наднациональные сообщества, 

типа ООН или ЕС, не обладают монополией на 

легитимное использование силы. У них нет ос-

новного элемента внутреннего и внешнего суве-

ренитета современного административного и ос-

нованного на налогообложении государства, ко-

торое гарантирует и демократию, и верховенство 

права. И, тем не менее, им удается утвердить 

примат наднационального права над националь-

ными правопорядками. 

(2) Рассмотрим теперь те следы, которые про-

ект Канта оставил в фактической истории меж-

дународного права. Если мы хотим отдать долж-

ное сохраняющейся актуальности этого проекта, 

то мы должны посмотреть за пределы историче-

ского горизонта самого Канта. Он также был сы-

ном своего времени. Но провинциальность перед 

лицом (vis–á–vis) будущего, которую все мы раз-

деляем, вовсе не является возражением универ-

салистской программе кантовской моральной и 

правовой теории. Пользуясь задаром получен-

ным эпистемологическим преимуществом более 

поздних поколений, мы можем оглянуться c ди-

станции в двести лет на диалектическое развитие 

европейского международного права. 

Две мировых войны двадцатого столетия вме-

сте с концом холодной войны являются разры-

вами в этом юридическом развитии, хотя по-

следний разрыв еще не кажется столь же очевид-

ным, как предыдущие два. Первая и Вторая ми-

ровые войны походили на водоразделы, о кото-

рые разбивались старые надежды и тут же воз-

никали новые. Лига Наций и Организация Объ-

единенных Наций − это главные, хотя случайные 

и обратимые, достижения на длинном и трудном 

пути к политической конституции для мирового 

сообщества. Однако Лига Наций развалилась, 

поскольку Япония вторглась в Маньчжурию, 

Италия захватила Абиссинию, и агрессивные 

военные приготовления Гитлера принесли свои 

первые плоды в аншлюсе с Австрией и аннексии 

Судет. Деятельность Организации Объединен-

ных Наций также сталкивалась с препятствиями, 

хотя она и не была полностью парализована из-

за разногласий между ведущими державами и 

блокированием Совета Безопасности. Третий 

разрыв, крах Советского Союза, также вселил 

надежды на новый мировой порядок под руковод-

ством всемирной организации. С рядом гумани-

тарных, поддерживающих и укрепляющих мир 

вмешательств, с учреждением военных трибуналов 

и судебного преследования за нарушение прав че-

ловека Организация Объединенных Наций, каза-

лось, обрела наконец способность к независимым 

инициативам. Но в то же время повышается неста-

бильность, включая террористические нападения, 

интерпретируемые США и его союзниками как 

«объявление войны» против Запада. 

События, достигшие кульминации во время 

вторжения в Ирак коалиционных войск в марте 

2003 года, создали неоднозначную ситуацию, 

которая не имеет аналогов в истории междуна-

родного права. С одной стороны, самый мощный 

член Организации Объединенных Наций игно-

рирует ее фундаментальную норму, запрещение 

насилия. С другой стороны, это проявление нару-

шения действующего права не разрушило миро-

вую организацию, и она выходит из этого кон-

фликта, как нам кажется, с возросшим междуна-

родным авторитетом. Такая противоречивая ситу-

ация не позволяет надежно спрогнозировать пер-

спективу соответствующим образом измененного 

кантовского проекта. Но, тем не менее, может про-

лить свет на нормативные аргументы «за» и «про-

тив». Итак, вернемся к истокам этой ситуации. 

(а) С основанием Лиги Наций кантовский 

проект впервые был вынесен на практическую 

политическую повестку дня, а вскоре оказался в 

центре важнейших дискуссий между юристами − 

специалистами в области конституционного и 
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международного права1. Только после окончания 

Первой мировой войны со всеми ее шокирую-

щими ужасами, оказавшимися для многих 

неожиданностью, идея Канта возымела влияние 

на теорию и политику права. Однако в истощен-

ной и опустошенной послевоенной Европе ло-

зунги мирного движения были более популяр-

ными среди граждан, чем среди правительств. 

Первая попытка воплощения философской идеи 

в практику осуществилась благодаря инициативе 

американского президента, который, благодаря 

своему юридическому образованию, оказался 

хорошо подготовленным к решению этой задаче. 

Под влиянием прогрессивных интернационали-

стов, особенно Женской партии за мир и британ-

ских радикалов из Союза демократического кон-

троля2, Вудро Вильсон еще в ходе войны разра-

ботал идею мирной лиги как ядра послевоенного 

глобального порядка и представил ее в мае 1916 

года в обращении к Американской лиге за укреп-

ление мира (American League to Enforce Peace). 

Против нерешительности европейских союзни-

ков он мог пустить в ход в полном объеме значи-

тельную силу, которая впервые решительно 

вмешалась в европейские конфликты. 

В Германии политически активные ученые и 

интеллигенция, такие как Карл Форлендер (Karl 

Vorländer), Карл Каутский (Karl Kautsky) и Эд-

вард Шпрангер (Edward Spranger), сразу же рас-

познали идею лиги наций Канта3. Хотя Вильсон 

никогда не апеллировал непосредственно к рабо-

те Канта «К вечному миру», отдельные косвен-

ные доказательства демонстрируют, что он был 

знаком с этим источником4. Первый пункт Ста-

тьи 11 Устава Лиги Наций предусматривает, что 

«любая война или угроза войны, которая непо-

средственно или опосредованно затрагивает лю-

бого из членов Лиги, представляет повод для 

беспокойства для всей Лиги». Другими словами, 

никому из членов Лиги не было позволено оста-

ваться нейтральным в случае угрозы междуна-

родной безопасности. А нейтралитет является 

следствием права вступить в войну. Это торже-

ственное обязательство членов привело в 1928 

году к абсолютному запрещению агрессивных 

войн в Статье 1 Пакта Келлога-Брайнда (Kellogg-

                                                           
1 Ганс Кельзен (Hans Kelsen) и Карл Шмит (Carl Schmitt) 

были вовлечены в дискуссию с Георгом  Скелем (George 

Scelle) и Гершем Лаутерпахтом  (Hersch Lauterpacht).  
2 Thomas Knock, Woodrow Wilson and the League of Na-

tions (Princeton, NJ, 1892), chapter 4. 
3 G. Beestermöller, Die Volkerbundidee (Stuttgart, 1995), 

pp. 16ff.  
4 Beestermöller, Die Volkerbundidee, pp. 101 ff. 

Briand Pact), в который американские юристы 

снова внесли большой вклад. 

Следуя кантовской модели, Лига Наций 

должна была достигнуть этой цели через добро-

вольное самообязательство мирных суверенных и 

либеральных государств. Таким образом, феде-

рация должна была объединить государственный 

суверенитет с государственной солидарностью 

на основе демократического самоопределения 

народов, организованных посредством нацио-

нальных государств и в их пределах. Как по Кан-

ту, так и по Вильсону, только реализация космо-

политического правопорядка будет означать 

окончательное устранение войны: «То, что мы 

ищем, есть господство права, основанное на со-

гласии управляемых и поддержанное организо-

ванным мнением человечества»5. 

Условия Статей 8–17 Устава относительно 

предотвращения войны устанавливают систему 

коллективной безопасности на основе взаимных 

обязательств прийти на помощь друг другу, 

ограничения на вооружения, экономических 

санкций и процедур мирного арбитража (арбит-

ражной комиссией, международным судом или 

Ассамблеей Лиги)6. Но без юридической коди-

фикации нового преступления – «наступательной 

войны», без международного суда с достаточны-

ми компетенциями и без наднациональной вла-

сти, желающей и способной наложить эффектив-

ные санкции на воинственные государства, Лига 

не имела никаких средств для эффективного 

противостояния агрессии, образовавшейся позд-

нее «оси» государств − Японии, Италии и Гер-

мании (которые уже вышли из Лиги). Фашист-

ская Германия начала мировую войну, которая 

не просто нанесла физический и материальный 

ущерб Европе; распад в цивилизации вышел да-

леко за пределы разрушений войны и бросил вы-

зов остальной части человечества. 

(б) С этих пор зло, которое следовало предот-

вратить, нельзя было сводить только к войне. 

Массовые преступления нацистского режима, 

кульминацией которых было уничтожение евро-

пейских евреев, и государственные преступле-

ния, совершенные тоталитарными режимами 

против своих собственных граждан, разрушили 

основу, на которой была возведена презумпция 

невиновности суверенных субъектов междуна-

родного права. Чудовищные преступления пока-

зали нелепость приписывания нравственной и 

                                                           
5 R. S. Baker, ed., The Public Papers ofWoodrow Wilson, 

vol. 1 (New York, 1925), p. 233.  
6 A. Verdross and B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd 

ed. (Berlin, 1984), pp. 66ff. 
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уголовной индифферентности действию госу-

дарства. На представителей власти, включая чи-

новников, функционеров и сотрудников, теперь 

уже не распространялся иммунитет. Предвосхи-

щая определения преступлений, которые впо-

следствии стали частью международного права, 

военные трибуналы в Нюрнберге и Токио осуди-

ли представителей, чиновников и функционеров 

побежденных режимов за преступление развязы-

вания войны, преступления во время войны и за 

преступления против человечности. Это означа-

ло начало конца международного права как пра-

ва государств. Это также устанавливало мораль-

ные параметры для длительного процесса борь-

бы за утверждение идеи создания международ-

ного уголовного суда. 

В отличие от постыдного провала Лиги Наций 

в межвоенные годы, вторая половина двадцатого 

столетия была отмечена контрастом между 

успешными нововведениями в международном 

праве, с одной стороны, и вызванной холодной 

войной блокировкой их применения, с другой. 

Нововведения в международном праве, первона-

чально не имевшие большого влияния, с 1945 

года выходят далеко за пределы кантовского «сур-

рогата» добровольной федерации независимых 

республик. Они не столько ориентируют на утвер-

ждение некой мировой республики, обладающей 

глобальной монополией на власть, сколько, скорее 

нацеливают – по крайней мере, на это притязают – 

на установление санкционированного режима мира 

и прав человека на наднациональном уровне, кото-

рый должен создать рамки для глобальной внутри-

национальной политики без глобального прави-

тельства на межнациональном уровне, поскольку 

глобальное общество становится пацифистским и 

либерализированым. 

Конечно, вопрос о том, может ли Устав ООН 

интерпретироваться как конституция, является 

предметом серьезного спора среди ученых–

юристов1. Я просто упомяну те три важные нор-

мативные новшества, которые содержатся в 

Уставе Организации Объединенных Наций, в 

отличие от Устава Лиги Наций, и которые, на 

                                                           
1 Fassbender, «The United Nations Charter as Constitution 

of the International Community», предлагает список восьми 

структурных особенностей конституции: учреждающий 

момент (Constitutive Moment), система правления (System of 

Governance), определение членства (Definition of Mem-

bership), иерархия норм (Hierarchy of Norms), «вечность» и 

изменения («Eternity» and Amendment), «устав» («Charter»), 

конституционная история (Constitutional History), универса-

льность (Universality) и проблема суверенитета (the Problem 

of Sovereignty).  

первый взгляд (prima facie), имеют черты консти-

туции: 

– непосредственная связь цели обеспечения 

мира с обязательной политикой прав человека; 

– сочетание запрещения на применение наси-

лия и реалистической угрозы судебного пресле-

дования и санкций (в Главе VII Устава);  

– включающий характер мировой организа-

ции и требование универсальной юридической 

силы (validity) создаваемого ею права. 

Безусловно, только исторические перемены 

1989-1990 годов поставили на повестку дня во-

прос о том, обладает ли Организация Объеди-

ненных Наций конституцией, требующей, чтобы 

ее государства–члены изменили их политическое 

самопонимание конструктивным способом – то 

есть чувствовали себя и друг друга скорее как 

члены международных сообществ, чем как суве-

ренные акторы. В период холодной войны между 

нормами и фактами разверзлась пропасть. Дис-

курс на тему прав человека был сведен к явной 

риторике, и очевидное бессилие международного 

права не могло не способствовать реалистичной 

школе международных отношений, которая по-

могала формировать политику и в Вашингтоне, и 

в Москве. 

(в) Позвольте мне завершить свои рассужде-

ния обзором текущего положения. Как только 

состязание между социальными системами и 

блокирование Совета Безопасности были пре-

одолены, многие ожидали, что ООН, до тех пор 

представлявшая собой «флот в гавани» («fleet in 

being»), станет важным форумом глобальной по-

литики. И, на первый взгляд, надежда, казалось, 

оправдывалась. Начиная с первой войны в Ираке, 

между 1990 и 1994 годами, Совет Безопасности 

разрешил экономические санкции и вмешатель-

ства для поддержания мира в восьми случаях, и 

военные вмешательства в пяти других. После 

затруднений в Боснии и Сомали такие вмеша-

тельства осуществлялись более осторожно; но 

кроме эмбарго на оружие и экономических санк-

ций, с санкции ООН были осуществлены миссии в 

Заире, Албании, Центральноафриканской Респуб-

лике, Сьерра–Леоне, Косово, Восточном Тиморе, 

Конго и Афганистане. Глобальная политическая 

роль Совета Безопасности также стала понятной в 

тех двух случаях, в которых он отказал в согласии 

на военные вмешательства, а именно, вмешатель-

ство НАТО в Косово и вторжение в Ирак амери-

канских и союзнических войск. 

Три обстоятельства подчеркивают возросшую 

политическую власть Организации Объединен-

ных Наций в течение 90-х годов. Совет Безопас-
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ности оказывается вовлеченным не только в 

международные конфликты, − он уже вмешива-

ется и во внутренне-государственные конфлик-

ты. Кроме того, Совет Безопасности, следуя 

традиции Нюрнберга и Токио, создал военные 

трибуналы для Руанды и бывшей Югославии. 

Наконец, сомнительная концепция так называемых 

«государств-преступников»1 (rogue-states) (Джон 

Ролз использует более нейтральный термин «госу-

дарства-изгои» (outlaw-states)) означает не только 

вторжение фундаменталистского мировоззрения в 

риторику ведущей западной державы, но также и 

материализацию практики признания в междуна-

родном праве. Вопрос получения и сохранения 

международного признания больше не является 

чисто формальным. В международных отношениях 

государства, нарушающие международную без-

опасность или стандарты прав человека, все в 

большей степени подвергаются санкциям. 

С другой стороны, противовесом этим дости-

жениям оказываются отрезвляющие факты. Ми-

ровая организация имеет слабую финансовую 

базу. Во многих вмешательствах она сталкивает-

ся с тактикой проволочек со стороны не идущих 

на сотрудничество правительств, которые по-

прежнему обладают исключительным контролем 

над военными ресурсами и зависят, в свою оче-

редь, от поддержки своей национальной обще-

ственности. Вмешательство в гражданскую вой-

ну в Сомали закончилось полным провалом. Тем 

не менее, намного худшим вариантом, чем такие 

неудачные вмешательства, являются невмеша-

тельство или вмешательство запоздалое, как слу-

чилось в иракском Курдистане, Анголе, Конго, 

Нигерии, Шри–Ланки и, – это также следует 

упомянуть, – Афганистане, не говоря уже о Ру-

анде и существующей ситуации в Судане. Если 

не брать во внимание того факта, что члены Со-

вета Безопасности, обладающие правом вето, 

такие как Россия и Китай, могут воспрепятство-

вать любому вмешательству в их «внутренние 

дела», при таком избирательном отношении и 

асимметричной оценке гуманитарных катастроф 

особенно страдает африканский континент. 

Такая постыдная роль Совета Безопасности в 

отношении того, что принимается во внимание и 

по поводу чего принимаются решения, свиде-

тельствует о преобладании национальных инте-

ресов над глобальными обязательствами между-

народного сообщества. Опрометчивое игнориро-

вание обязательств особенно характерно для За-

пада, который сталкивается с отрицательными 

проявлениями по сути неудавшегося процесса 

                                                           
1 Жак Деррида (Jacques Derrida). 

деколонизации в дополнение к долгосрочным 

следствиям его колониальной истории, не говоря 

уже о негативных последствиях экономической 

глобализации, которая не имеет достаточной по-

литической институционализации2. 

Организация Объединенных Наций все боль-

ше и больше сталкивается с новым типом наси-

лия в обеих из его приоритетных областей ком-

петентности, а именно, с угрозами международ-

ной безопасности и массовыми нарушениями 

прав человека. В ответ на вызовы преступных 

государств ООН может в случае необходимости 

мобилизовать военные силы государств–членов. 

Но эти угрозы, исходящие от преступных госу-

дарств, все в большей степени отступают на второй 

план перед риском, вызванным приватизирован-

ным насилием, уже не связанным с вооруженными 

силами функционирующего государства. В отли-

чие от классических гражданских войн между 

идеологическими противниками, «новые войны» 

довольно часто имеют своим источником «разва-

ливающиеся государства» («failing states»), что яв-

ляется следствием краха государственной власти, 

которая фрагментируется в безобразную смесь эт-

нонационализма, племенной вражды, международ-

ной преступности и гражданской войны3. 

(3) Ввиду этой неопределенной ситуации мы 

вправе поставить вопрос: можем ли мы все еще 

надеяться на то, что прогресс в конституциона-

лизации международного права, после двух ра-

зительных провалов, приобретет, тем не менее, 

динамику саморазвития? Или эта ситуация зна-

менует начало конца всего проекта юридизации 

международных отношений? Ответ требовал бы 

надлежащего эмпирического анализа существу-

ющего перехода от национальной к постнацио-

нальной констелляции. Слабость ООН в осу-

ществлении реформ очевидна, так как новые ти-

пы приватизированного насилия совершенно 

безотлагательно требуют конструктивных пре-

образований международного сообщества. Они 

представляют собой просто самые очевидные 

признаки разложения констелляции классиче-

ского модерна, для которой характерно домини-

рование взаимодействия независимых нацио-

нальных государств. Но те тенденции, которые в 

настоящее время завоевывают внимание под 

именем глобализации, не только действуют во-

преки кантовскому проекту; некоторые из них 

все же идут ему навстречу. Ожидание космопо-

литического правопорядка находит в глобализа-

                                                           
2 Н. Münkler, Die neue Kriege (Hamburg, 2002), pp. 13 ff. 
3 Münkler, ibid.; Zangl and Ziirn, Frieden undKrieg, pp. 

172–205. 
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ции также благоприятный контекст, смягчающий 

первоначальное впечатление о непреодолимости 

сил, выступающих против политической консти-

туции для глобального общества. Я не могу сей-

час входить в эти сложные эмпирические про-

блемы. В конце я могу только вернуться к наше-

му нормативному вопросу: является ли фактиче-

ская неэффективность ООН достаточной причи-

ной для отказа от кантовского проекта перед ли-

цом стоящих перед нами вызовов? 

С окончанием холодной войны появился одно-

полярный глобальный порядок, в котором без-

условно доминирует военная, экономическая и 

технологическая сверхдержава. То счастливое об-

стоятельство, что Соединенные Штаты являются в 

то же время старейшей демократией в мире, может 

вдохновить на концепцию, отличающуюся от кон-

цепции гегемонистического либерализма. Неокон-

сервативный и неокантианский проекты согласу-

ются по своим целям на абстрактном уровне. Оба 

требуют обеспечения международной безопасно-

сти и прав человека во всем мире, но они, со всей 

очевидностью, отличаются по выбору средств и в 

детализации выбранных целей. 

Что касается средств, этически обоснованный 

унилатерализм (unilateralism) больше не ощуща-

ет себя ограниченным установленными процеду-

рами в международном праве. И относительно 

конкретной формы нового глобального порядка 

гегемонистский либерализм не стремится к пра-

вовому (law-governed), политически сконструи-

рованному мировому обществу, но вместо такого 

космополитического правопорядка он стремится 

к международному порядку формально незави-

симых либеральных государств, которые дей-

ствуют под защитой обеспечивающей мир сверх-

державы и повинуются императивам полностью 

либерализированых глобальных рынков. Согласно 

этой модели, мир был бы обеспечен не благодаря 

праву, а благодаря этическим ценностям импер-

ской власти; и мировое общество было бы инте-

грировано не через политические отношения среди 

граждан мира (world citizens), а через системные 

отношения (sistemic relations), в конечном счете, 

через рынок. Я думаю, что ни тщательное эмпири-

ческое, ни обоснованное нормативное рассмотре-

ние не поддерживают такое видение. 

Бесспорно, острая опасность международного 

терроризма не может быть эффективно побежде-

на при помощи классических средств ведения 

войны между государствами, а следовательно, и 

военным превосходством односторонне дей-

ствующей сверхдержавы. Только эффективная 

координация разведывательных служб, полиции 

и уголовного правосудия, а также выявление 

преступных финансовых переводов ударит по 

материальному обеспечению противника; и 

только сочетание социальной модернизации с 

самокритичным диалогом между культурами, в 

конечном счете, позволит добраться до корней 

терроризма. Эти средства больше доступны для 

международного сообщества, объединенного 

горизонтально и обязанного эффективно сотруд-

ничать, чем унилатерализм доминирующего гос-

ударства, которое либо игнорирует, либо ин-

струментализирует международное право. Образ 

однополярного мира точно отражает асиммет-

ричное распределение политической власти, но 

искажает то обстоятельство, что сложность диф-

ференцированного и высоко взаимозависимого 

мирового общества не может больше быть 

управляемым из центра. Конфликты между куль-

турами и основными религиями не могут больше 

контролироваться исключительно военными 

средствами, в отличие от кризисов на мировых 

рынках, которыми возможно осуществлять регу-

лирование административными средствами. 

Отвлекаясь от этих эмпирических оснований, 

укажем, что гегемонистский либерализм не мо-

жет также опираться ни на какие нормативные 

основания. Даже если мы начнем с наилучшего 

сценария ситуации и предположим самые чистые 

мотивы и самую разумную политику гегемо-

нистского государства (hegemonic power), то и 

тогда «благожелательный гегемон» («well-

intentioned gegemon») столкнется с непреодоли-

мыми когнитивными препятствиями. Государ-

ство, которое в определенной ситуации должно 

самостоятельно принимать решения о самозащи-

те, о гуманитарных вмешательствах или о меж-

дународных трибуналах, может действовать пре-

дельно осмотрительно; однако при неизбежном 

взвешивании благ оно никогда не будет уверено, 

действительно ли ему удалось вычленить свои 

национальные интересы из интересов, общих для 

всех других народов. Эта неспособность – во-

прос логики практического дискурса, а не доброй 

воли или злых намерений. Любое предвосхище-

ние одной из сторон того, что было бы рацио-

нально приемлемым для всех сторон, можно 

проверить, только подвергнув это предположи-

тельно беспристрастное суждение дискурсивной 

процедуре формирования мнения и воли. 

«Дискурсивные» процедуры делают эгали-

тарные решения зависящими от предшествую-

щей аргументации (чтобы только обоснованные 

решения были приняты); они являются, кроме 

того, включающими (inclusive) (чтобы все заин-
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тересованные стороны могли участвовать); и они 

требуют от участников учета перспектив каждо-

го другого (чтобы была возможна справедливая 

оценка всех затронутых интересов). Таково ко-

гнитивное значение беспристрастного процесса 

принятия решений. Если исходить из этого стан-

дарта, то этическое обоснование унилатерализма 

(одностороннего действия) посредством обраще-

ния к предположительно универсальным ценно-

стям собственной политической культуры ока-

жется неизбежно пристрастным [Habermas, «Reply to 

Symposium Participants, Benjamin N. Cardozo School of Law», 

Cardozo Law Review 17/4–5: 1477–1557]. 

Этот недостаток нельзя компенсировать внут-

ренним демократическим устройством гегемона. 

Граждане сталкиваются с той же когнитивной 

дилеммой, что и их правительство. Граждане, 

принадлежащие к одному политическому сооб-

ществу, не могут предвидеть, к каким результа-

там приведут локальная интерпретация и приме-

нение универсальных ценностей в культурном 

контексте другого политического сообщества. С 

другой стороны, то обстоятельство, что сверх-

держава имеет либеральную конституцию, явля-

ется действительно знаменательным. Граждане 

демократического политического сообщества не 

могут, в конечном счете, оставаться нечувстви-

тельными к когнитивному диссонансу между 

универсалистскими призывами и партикулярист-

ской природой фактических действий и очевид-

ных мотиваций. 

 

 

Ю. Хабермас 

КАНТІАНСЬКИЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ЧИ Є У НЬОГО МАЙБУТНЄ? 

 

Вступна доповідь на ХХII Всесвітньому конгресі з філософії права і соціальної філософії «Право і 

справедливість в глобальному суспільстві», в якій автор (1) пояснює кантіанський проект «космопо-

літичного правопорядку»; (2) оцінює перспективи для модифікованого космополітизму в світлі істо-

рії міжнародного права і (3) обґрунтовує переваги проекту конституціоналізації міжнародного права 

порівнянно з конкуруючими проектами домінування грубої сили над правом і моралізації міжнарод-

ної політики, що визначається етосом супердержави. Переклад російською мовою, з дозволу автора, 

професора С. І. Максимова. 

 

J.Habermas 

THE KANTIAN PROJECT OF THE CONSTITUTIONALIZATION OF INTERNATIONAL LAW.  

DOES IT HAVE A CHANCE? 

 

The opening lecture at the XXII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy «Law and 

Justice in Global Society», in which the author (1) explains the Kantian project of ‘cosmopolitan condition’, 

(2) briefly verifies prospects of a modified cosmopolitism in the light of the history of international law and 

(3) provides the views for priority of the project of constitualisation of international law in comparison to the 

presently competing projects of the primacy of brute power over law and the moralisation of international 

politics which is determined by the ethos of superpower. (Translated into Russian, with the author’s permis-

sion, by Professor Serhiy Maksymov (Sergei Maksimov)). 
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КАНТІВСЬКИЙ ПРОЕКТ ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА  

І НОВІ ДЕМОКРАТІЇ 
 

(Статтю підготовлено на основі доповіді автора на ХХII Всесвітньому конгресі з філософії права і 
соціальної філософії «Право і справедливість у глобальному суспільстві» (м. Гранада, Іспанія, 2005)  

в секції А.10. «Верховенство права, демократія і глобалізація»)  
 

Кантівська концепція «вічного миру» і союзу 

держав є яскравим підтвердженням справедливості 

відомого положення: «Немає нічого практичнішого 

за хорошу теорії». Створену великим філософом, 

який пішов із життя двісті років тому, цю концеп-

цію тривалий час вважали втіленням прекрасного, 

втім далекого від життя ідеалу, витвором чистої 

теорії. Однак сьогодні її сприймають зовсім інак-

ше, а саме – як проект, з яким – за глибиною думки 

і реалізмом – ніщо не зрівняється1. 

Як відомо, остаточним оформленням кантів-

ської концепції є трактат «Про вічний мир» 

(1795), хоч його окремі положення його викла-

дено в роботах «Ідея загальної історії у всесвіт-

ньо-громадянському плані» (1784), «Критика 

сили судження» (1790), «Про приказку «Може це 

й вірно в теорії, але не годиться для практики»« 

(1793), «Метафізика звичаїв» (1797).  

Цей проект утверджує ідею миру на основі 

права. «Вічний мир» постає як стан звільнення 

від війни і панування права. Тому в одному зі 

своїх вимірів цей проект може уявлятися як про-

ект правового суспільства2.  

Відповідно до двох значень поняття «суспіль-

ства» – як конкретно-історичний організм, що 

територіально збігається з тією або іншою дер-

жавою, і як конкретно-історична стадія у розвит-

ку людства в цілому, – концепт правового суспі-

льства може також вживатися у двох аспектах: 

(І) в локальному, як співтовариство правових 

осіб, і (II) в глобальному, як союз правових спів-

                                                           
1 Підтвердженням такої оцінки є той факт, що останній, 

ХХІІ, Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філосо-

фії відкрився лекцією видатного філософа сучасності Юргена 

Габермаса «Кантівський проект конституціоналізації міжнаро-

дного права. Чи є у нього майбутнє?» [8], а також те, що прак-

тично всі пленарні доповіді в явній або неявній формі підніма-

ли питання, поставлені кенігсберзьким філософом. 
2 У цій статті не завжди дається безпосередній опис пог-

лядів Канта, а здійснюється їх активна інтерпретація, подіб-

на прийому «деконструкції», коли поняття ніби зганяють з 

насиджених місць, відведених їм філософською системою, 

що інтерпретується, і з'єднують один з одним за більш сла-

бкими (проте реальними) смисловими зв'язками.  

товариств, правових держав. 

І. Поняття «правове суспільство» в його вузь-

кому значенні (як асоціація правових осіб) є ду-

же близьким до кантівського поняття «республі-

ка», або «конституційна (правова) держава». Во-

дночас ідея правової держави – це ідея обмежен-

ня державної влади людською особою з її невід'-

ємними правами, забезпечення юридичних та 

інституційних гарантій таких прав. Втім, перш 

ніж щось гарантувати, право повинно вже існу-

вати як певний вид реальності. Річ у тім, що ця 

своєрідна форма людських відносин, виникає за 

межами держави, у сфері громадянського суспі-

льства, і має бути визнана як цінність, якщо не 

кожним зокрема і всіма в цілому, то принаймні 

більшістю громадян. 

Тому «правове суспільство» як співтоварист-

во правових осіб є конструктом, кращим за конс-

трукт «правова держава», позаяк воно водночас 

існує як у політико-юридичному (інституційно-

му), так і в культурному (неінституційному) ви-

мірах. Таким чином, головними компонентами, 

або умовами існування правового суспільства є, 

по-перше, неінституційні, засновані на принципі 

автономії розуму: а) правова людина (автономна 

особа) як суб'єкт права, «витребувач» прав (суб'-

єктна умова існування); б) правова свідомість як 

цільова ціннісна установка на безумовне визнан-

ня прав людини (суб'єктивна умова існування); 

в) неупереджена думка (комунікативна умова 

існування); по-друге, інституційні умови існу-

вання, засновані на конструкції суспільного до-

говору, – інститути громадянського суспільства і 

правової держави, які гарантують громадянські, 

судові (процесуальні) і політичні права. Це сус-

пільство, в якому панує принцип верховенства 

права, або суспільство, в якому права людини є 

витребуваними, безумовними і гарантованими.  

Основними принципами взаємовідносин суб'-

єктів у правовому суспільстві є: для фізичних і 

юридичних осіб у відносинах соціального обміну 

– «дозволено робити все, що не заборонено пра-

вом»; для суб'єктів владних повноважень – «за-
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боронено втручатися в діяльність підлеглих суб'-

єктів за межами дозволеного правом». Правове 

суспільство виступає таким гипотетико-ідеаль-

ним станом суспільства, який є альтернативним 

як деспотизму, так і анархії.  

1. (а) «Коперниканським переворотом» у 

практичній (правовій) філософії можна вважати 

те, що Кант зумів знайти адекватну (суб’єкто-

центристську) методологію обґрунтування не-

відчужуваних прав людини («нового природного 

права»). Відмовившись від онтологічної легіти-

мації права, він звертається до деонтологічної 

легітимації, вбачаючи таке джерело в індивідуа-

льній належності (обов’язковості). 

Людина, як суб'єкт права, є моральним суб'єк-

том, тобто є раціональною істотою, що має свою 

власну мету і здатна до відчуття справедливості 

[5, c. 26–27]1. Завдяки поняттю морального суб'-

єкта виявляється можливим вийти за межі суто 

юридичного трактування принципу верховенства 

права і виразити його в термінах пріоритету пра-

ва стосовно блага і пріоритетного обґрунтову-

вання права. 

Правовим слід вважати не об'єднання людей, 

засноване на якійсь загальній для всіх його чле-

нів меті, а таке об'єднання, «яке саме по собі є 

метою». Тільки підпорядковуючись принципам, 

які не припускають ніякої конкретної мети, лю-

дина може йти до своєї власної мети, що узго-

джується з аналогічною свободою для всіх. 

Позаяк основа права повинна випереджувати 

будь-яку мету, її слід шукати не в об'єкті, а в су-

б'єкті практичного розуму, яким є «суб'єкт будь-

якої можливої мети», що є має автономну волю. 

Кантівська теорія права спирається на «мініма-

льну» теорію людини, а відмінною рисою образу 

«людини правової» є її дистанціювання від умов 

людського існування. Будучи джерелом мораль-

них і правових значень, деонтологічний суб'єкт 

становиться на місце суверена. 

Не можна не погодитися з Е. Ю. Соловйовим 

стосовно того, що тільки етико-антропологічна 

концепція Канта «могла забезпечити світоглядне 

обґрунтовування ідеї прав людини і її подальше 

розгортання в теорію правової держави» [6, c. 

166]. Початковим пунктом такого обгрунтову-

вання є уявлення про людину (яке визначає кри-

                                                           
1 У більш розгорнутому формулюванні: «Моральним 

особам властиві, передусім, такі дві ознаки: по-перше, вони 

здатні мати (і, за припущенням, мають) концепцію власного 

блага (як вона виразима в раціональному життєвому плані); 

і, по-друге, вони здатні мати (і, по припущенню, придбава-

ють) відчуття справедливості, дієве бажання застосовувати 

принципи справедливості і поводитися відповідно до них, 

принаймні, до деякої щонайменшої міри» [5, c. 437]. 

терій правомірності рішень влади) як морально-

автономного індивіда, котрий не потребує зов-

нішньої опіки при здійсненні ціннісно-норма-

тивного вибору. Саме через це правопорядок є 

соціальним простором людської моральності, в 

якому автономна особа здійснює і відтворює се-

бе, будучи «витребувачем прав».  

Отже, автономна і відповідальна особа являє 

собою суб'єкт, на існування якого орієнтується 

право. Саме особа, що здійснює своє право на 

самореалізацію, є основоположною умовою існу-

вання і громадянського суспільства, і правової 

держави. Як суб'єкт правового суспільства, вона 

постає в мундирі громадянина. Громадянин на від-

міну від просто підданого, має нагоду і здатність 

вільного вираження своєї волі. Йому притаманні 

гідність і мужність, готовність стати на захист цін-

ностей вільного суспільства. У нього є громадянсь-

ка відповідальність, і його правосвідомість прин-

ципово відрізняється від просто законопокірної 

свідомості члена неправового суспільства. 

(б) Під суб'єктивною умовою формування 

правового суспільства мають на увазі очевиднос-

ті правової свідомості як систему правових сми-

слів і цінностей, установок правової свідомості, 

що дають підстави говорити про наявність або 

відсутність у суспільстві права. Вищим смисло-

вим вираженням права є визнання автономії ко-

жного члена суспільства, його нормативної неза-

лежності, або, за Кантом, «здатності бути паном 

собі самому». В теорії правосвідомості, функції 

якої виконує кантівська етика [6, c. 189], на пер-

ший план виходить обґрунтовування безумовно-

сті права (прав людини). Якщо в умовах право-

вого суспільства, що утвердилося, смисли права 

виражають себе ниби автоматично і немає необ-

хідності моральної участі індивіда в правових 

нормах, то в умовах становлення правового сус-

пільства ригористичне дотримання установок 

правової свідомості є етичним обов'язком будь-

якої відповідальної людини.  

Основоположними установками правосвідо-

мості виступають категорично безумовний обо-

в'язок поважати чуже право (фундаментальний 

обов'язок)2 і зумовлений повагою до людської 

сутності, ролі людини як громадянина і члена 

суспільства обов'язок відстоювати власне право 

(доповнюючий обов'язок)3.  

                                                           
2 «Найвищим серед обов'язків є глибока повага до права 

інших людей. Наш обов’язок полягає в тому, щоб глибоко 

поважати право інших і як святиню цінувати його. У всьому 

світі немає нічого більш святого, ніж право інших людей. 

Воно недоторканне і непорушне» [1, c. 306]. 
3 «Кожна людина зобов'язана відстоювати своє право і 

стежити, щоб воно кимось іншім не було потоптано. Вона 
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Наслідком дотримання таких принципів стає 

твердження у стосунках між людьми добропоря-

дності, чесності і точності у виконанні своїх зо-

бов'язань, а в способі думок – правової установ-

ки. Правова установка знаходить свій вияв у ста-

вленні до інших – в приматі справедливості над 

співчуттям, у ставленні до себе – в ідеї правомо-

чності, тобто в прагненні до незалежного досяг-

нення вигоди і благополуччя. Інтегральним вира-

зом правових смислів є «взаємне визнання». Ме-

тафізичною умовою можливості права і обґрун-

товуванням внутрішньої незалежності (автоно-

мії) виступає установка заперечення рабства і 

визнання свободи вищою цінністю. Слідування 

цим установкам правосвідомості веде до утвер-

дження стійкої системи правового етосу.  

Пріоритетною цінністю правового суспільства 

є справедливість, яку можна розуміти як праг-

нення діяти відповідно до прав і обов'язків, від-

даючи кожному своє і забезпечуючи умови для 

реалізації здібностей кожного. Універсальне праг-

нення до справедливості і готовність багатьох лю-

дей пожертвувати собою в ім'я справедливості сві-

дчить про те, що вона має певний метафізичний 

вимір, що виходить за межі нашої повсякденності, 

подібний до виміру свободи, в якому справедли-

вість відкривається у своєму абсолютному аспекті. 

Справедливість (також і у формі правосуддя) є фе-

рментною цінністю людського спільного життя. 

Від здійснення справедливості багато в чому зале-

жить все суспільне життя людства. Правове суспі-

льство якраз і є здійсненням ідеї справедливості – 

справедливим суспільством. 

(в) Комунікативні умови формування і функ-

ціонування правового суспільства забезпечують 

поєднання неінституційних та інституційних йо-

го аспектів і дають змогу побудувати юридичний 

простір. Хоч Кант безпосередньо не розглядав 

комунікативних умов, проте вони імпліцитно 

пов'язані з основними положеннями його філо-

софії права. Цей аспект виражається поняттям 

суспільного простору дискусії, що був розробле-

ний у філософії Х. Арендт і Ю. Габермаса і вве-

дений для позначення проміжної сфери між гро-

мадянським суспільством і державою, в якій у 

процесі дискусії, обговорення предметів, що ма-

ють загальний інтерес для окремих індивідів, 

формується громадська думка. В просторі публі-

чності як просторі правового дискурсу знаходить 

свій вияв неупереджена думка, здійснюється від-

                                                                                              
не повинна відмовлятися від людської переваги «мати пра-

во», а зобов'язана відстоювати його так довго, як тільки 

може, бо, відмовляючись від свого права, вона відмовляєть-

ся і від права називатися людиною» [1, с. 324]. 

повідальність, реалізуються права і обов'язки, 

забезпечується легітимація держави і права, а 

також перехід від здібностей до їх реалізації. 

2. Як уже було сказано, до інституційних 

компонентів (умовам існування) правового сус-

пільства належить громадянське суспільство і 

правова держава в їх єдності.  

Хоча право як соціальний регулятор виникло 

давно, але служити особі, її самореалізації воно 

починає лише в умовах громадянського суспіль-

ства, що формується. Тому правове суспільство 

може бути представлено як ідеальний тип, що 

розкриває певний аспект громадянського суспільс-

тва, спосіб його буття, або, кажучи словами Канта, 

«громадянський стан, що розглядається тільки як 

стан правовий». Громадянське суспільство являє 

собою сферу вільної, автономної активності гро-

мадян і створених ними організацій, які в цій сфері 

виступають як самостійні і незалежні суб'єкти, які 

мають на меті свої приватні інтереси. Це саморегу-

льована сфера спонтанності і творчого хаосу, що 

служить запорукою свободи.  

Можливий руйнівний потенціал боротьби різ-

них сил громадянського суспільства блокується і 

спрямовується у творче русло завдяки презумпції 

«суспільного договору», що виражає зміст пра-

вових відносин як відносин формальної рівності, 

які стають формою свободи всіх членів суспільс-

тва. Саморегулювання і панування права є відпо-

відно характерними принципами громадянського 

і правового суспільства, а точніше, двох сторін 

цивілізованого єдиного правового громадянсько-

го суспільства.  

Отже, без лімітованої змушувальної сили 

держави правові відносини громадянського сус-

пільства залежали б тільки від доброї волі сторін, 

що вступають у них, і були б негарантованими, а 

значить, не були б підкріплені довірою, а відтак, 

були б нелегітимними, як і при нелімітованій 

змушувальній силі держави, яка заперечує дові-

ру. Тому правова держава як обмежене справед-

ливе панування не є самоціллю. Вона є лише ме-

ханізмом, що обслуговує потреби правового са-

морегульованого суспільства, системою форма-

льно-юридичних і інституційних гарантій, які 

забезпечують умови його існування. 

Правовий характер суспільства виключає до-

мінування громадянського суспільства над дер-

жавою, як і держави над суспільством, а припус-

кає їх «рівновагу» через розмежування їхніх фу-

нкціональних сфер. Громадянське суспільство і 

правова держава є взаємопередбачувані і взаимо-

доповнювальні сторони (динамічна і статична) ци-

вілізованого, або правового, суспільства, де спон-
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танні і раціональні засади, свобода і порядок урів-

новажені і де підкорення універсальним нормам 

організовано таким чином, що не тільки не пригні-

чує, а, навпаки, сприяє вияву самостійності і неза-

лежності людини, розвитку її індивідуальності.  

Таким чином, взаємодія суб'єктів у цій моделі 

суспільства заснована на принципах конкуренції 

(антагонізму) і точного визначення і забезпечен-

ня свободи заради її сумісності із свободою ін-

ших. Забезпечуючи розвиток усіх задатків, за-

кладених у людстві (і в людині), така взаємодія 

опосередковується інститутами громадянського 

суспільства і правової («республіканської») дер-

жави. У сфері громадянського суспільства завдя-

ки конструкції суспільного договору відбуваєть-

ся легітимація принципів справедливості і на їх 

основі забезпечення правомірного співіснування 

громадян. У сфері правової держави відбувається 

визнання і гарантування найважливіших прав 

людини: громадянських прав і свобод, прав–

гарантій справедливого судочинства, демократи-

чних прав («хоч би на які жертви пішла панівна 

влада») [2, c. 302]. Воно засноване на принципах 

«свободи» – «свобода членів суспільства (як лю-

дей)», «правової залежності» – «залежність всіх 

(як підданих) від єдиного загального законодав-

ства», і «рівності» – «рівність всіх (як громадян 

держави)» [2, c. 267–268].  

Перевага поняття «правове суспільство» порі-

вняно з поняттям «правова держава» є особливо 

відчутним для посттоталітарних держав, або як 

тепер говорять, для нових демократій, які або 

нещодавно включилися в європейську інтегра-

цію, або (як Україна) мають намір це зробити в 

найближчому майбутньому, позаяк проблема 

вирівнювання неінституційних структур, що по-

в'язані з цінностями, постає перед ними ще гост-

ріше, ніж вирівнювання інституційних структур, 

які пов'язані переважно з нормами.  

Будь-яка норма виражає і захищає певні цін-

ності, що становлять глибинні підстави права. 

Цінності забезпечують мотиваційну сторону 

людської діяльності, а норми встановлюють межі 

цієї діяльності. Тому запозичення нормативної 

системи без відповідної ціннісної основи небез-

печно з погляду на те, що право може «повисну-

ти в повітрі» і не виконуватиметься, оскільки 

залишиться не зрозумілим і невизнаним. Право – 

це не просто набір норм. Для свого існування і 

дії воно потребує постійного зусилля з боку сво-

їх носіїв, які утверджують безумовність право-

вих установок. 

У контексті кантівської революції в правовій 

філософії може бути дана відповідна інтерпрета-

ція подій, що відбулися у зв'язку з президентсь-

кими виборами в Україні наприкінці 2004 року і 

що відомі як «помаранчова революція». Це була 

революція не у сфері інституційних структур, а у 

свідомості, культурно-смисловій сфері. Вона бу-

ла пробудженням особистості, громадянина і по-

чиналася з емоційного протесту проти утиску 

політичних прав. Люди хотіли, використовуючи 

громадянське суспільство, створити таку владу, 

яка сповідуватиме демократичні цінності. Таким 

чином був зроблений поштовх до консолідації 

громадянського суспільства, розвитку демокра-

тії, автономії особистості, зміцнення правосвідо-

мості, здійснення верховенства права. Одне, бу-

ли створені можливості для подальшого форму-

вання правового суспільства.  

При цьому, безумовно, слід усвідомлювати, 

що навіть найдосконаліший стан права тільки як 

однієї сторони суспільного життя не вдоскона-

лить усі сфери суспільного життя, не приведе 

його до «земного раю». Роль права в житті лю-

дини скоріше є аналогічною ролі страховки у 

альпіністів, яка жодним чином не може підняти 

людину вгору, тобто не є чинником його «вдос-

коналення», але вона запобігає його падінню і в 

такий спосіб робить свій внесок в його «схо-

дження до реалізації здібностей».  

II. Правове суспільство в глобальному вимі-

рюванні пов'язане з проблемою миру. На яких 

засадах можливий мир? 

Щонайпершою умовою вічного миру, за Кан-

том, є республіканський громадянський устрій у 

кожній державі, або правова держава (як сутнісне 

інституційне вираження обґрунтованого вище кон-

цепту правового суспільства). Така держава є суб'-

єктною умовою можливості вічного миру. З одно-

го боку, вона характеризується бездоганністю сво-

го походження, тобто «бере початок у чистому 

джерелі права», а з другого боку, «вона відкриває 

перспективи бажаного результату, а саме вічного 

миру» [2, c. 203]. Для обгрунтовування своєї пози-

ції Кант посилається на розсудливість як якість 

громадян – автономних суб'єктів правової держави 

(суспільства). Подібно до своїх громадян така дер-

жава у відносинах з іншими державами розгляда-

ється як моральний суб'єкт.  

На користь неминучої здійсненності ідеї вічного 

миру, а також можливості і необхідності утворення 

союзу держав, їх об'єднання в міждержавну феде-

рацію Кант наводить три види доводів: 1) прагма-

тичний, як апеляція до необхідності подолання не-

безпек, що спричиняють війни, шляхом міцного 

миру; 2) телеологічний, який виходить з поняття 

людської природи і загального задуму природи 
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щодо людського роду; 3) деонтологічний, тобто 

апеляція до «правового принципу», який Кант ро-

зуміє широко і детально роз’яснює. 

Правовий доказ діє не поза волею окремих 

людей і людства в цілому, як попередні два, а 

належить до сфери свідомої діяльності індивідів, 

державних органів і міжнародних організацій. 

Саме виникнення права є, за Кантом, наслідком 

бодай часткового усвідомлення завдань природи 

щодо людського роду, а також усвідомленням 

небезпек, які виникають від непокори щодо та-

кого роду велінь. Тут слід мати на увазі вже не 

логіку «природи», а логіку права, що орієнтуєть-

ся на конструкцію суспільного договору. Подіб-

но до того, як біди насильства змушують народ 

скоритися публічним законам і перейти до полі-

тичного (громадянсько-державного) стану, зли-

годні, яких зазнають держави від безперервних 

воєн, змушують їх перейти до космополітичного 

(всесвітньо-громадянського) стану [3, c. 103]. 

Кант вважав, що суспільний договір, за допо-

могою якого досоціальні індивіди з первинного 

природного стану увійшли до національного 

співтовариства громадян, залишається незавер-

шеним, поки ці ж таки громадяни не знайдуть 

аналогічного виходу із заснованого на конкурен-

ції міжнародного природного стану. Вихід із 

цього стану Кант пропонує шукати на шляху 

глобалізації правових інститутів і прав людини. 

Тому до вимог про те, щоб громадський устрій у 

кожній державі був республіканським [2, c. 267], 

а міжнародне право грунтувалося на федералізмі 

вільних держав [2, c. 271], він додає вимогу ви-

знання права всесвітнього громадянства [2, c. 

276]. Наголошуючи на глобальному характері 

правового життя («А позаяк більш чи менш тісне 

спілкування між народами землі розвинулося 

всюди такою мірою, що порушення права в од-

ному місці відчувається у всіх інших»), філософ 

наполягає на реалістичності свого проекту: 

«...ідея права всесвітнього громадянства є не фан-

тастичне або безглузде уявлення про право, а необ-

хідне доповнення неписаного кодексу державного і 

міжнародного права до публічного права людини 

взагалі і тому до вічного миру» [2, c. 279].  

За часів Канта перші два види правового уст-

рою вже були, бодай частково, реальністю, що 

вже здійснилася. А ось третій вид тільки остан-

нім часом частково стає реальністю (у вигляді 

правової структури об'єднаної Європи), а частко-

во – питанням недалекого майбутнього. Але при 

цьому третій пункт і логічно й історично випли-

ває з перших двох: інтеграція держав у більш 

тісні союзи (за типом федерації або іншого уст-

рою) – результат багатовікового розвитку право-

вих форм у всіх їх різновидах (від процесів сві-

домості, приватних і конкретних дій окремих 

громадян, договорів держав – до створення між-

державних коаліцій, які хоч і розпадаються, але 

на якийсь час є дієвими). З погляду кантівської 

концепції вічного миру, республіканізм як пра-

вовий внутрішньодержавний устрій є необхід-

ною передумовою, без якої неможливий рух на-

родів до гарантованого і довготривалого миру 

між ними, а також до союзу держав, що спира-

ються на право.  

Кант бачить спорідненість між логікою підко-

рення закону кожного громадянина держави 

(тобто логікою республіканізму) і логікою підко-

рення праву у відносинах між державами, а по-

тім і всередині об'єднаного союзу держав. Але, 

враховуючи всю трудність цього процесу, Кант 

рекомендує не керуватися відразу позитивною 

ідеєю світової республіки, а спочатку мати на 

увазі лише негативний сурогат союзу, що відки-

дає війни, який міцно існує і постійно розширя-

ється, який може стримати потік ворожих праву і 

людині схильностей, при збереженні, однак, пос-

тійної небезпеки їх виявлення. Ці прогнози–

застереження Канта збулися. Союз держав вини-

кає не раніше, ніж формуються правові держави.  

Проте справедливо і зворотне: правова дер-

жава в точному значенні цього поняття не може 

бути реалізованою поза співтовариством держав, 

а тільки в ньому і завдяки йому. Добробут і де-

мократія в національних масштабах ще не є стій-

кою ознакою існування правової держави, якщо 

економічний і політичний прогрес в одному міс-

ці призводить до застою, або навіть до регресу в 

іншому місці планети. А тому правову державу 

не можна побудувати суто партикулярно, відосо-

блено, це можливо тільки в союзі держав і націй. 

Той, хто виступає за правову державу, завжди 

одночасно сприяє здійсненню проекту всесвіт-

ньо-громадянського суспільства. 

При цьому легітимація загальних наднаціона-

льних органів, передбачуваних таким проектом, 

може бути забезпечена в процесі універсального 

дискурсу, в якому неупереджена думка перевіря-

ється всеосяжним процесом обговорення, за пра-

вилами якого всі його учасники повинні рівною 

мірою брати до уваги і точки зору решти учасни-

ків. Цій меті повинні сприяти правові процедури 

як на глобальному, так і на внутрішньому рівні 

[8, c. 126]. При цьому пріоритетною, безумовною 

основою і темою такого дискурсу повинні бути 

права людини як етичні принципи, що виража-

ють мінімальні умови ставлення людини до ін-
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шої людини, що вимагають актуалізації і розвит-

ку власне людських можливостей1.  

В пострадянській філософській і юридичній лі-

тературі побутує точка зору, що заперечує універ-

сальність ідеї прав людини під виглядом протидії 

«вестернізації» і відстоювання власного цивіліза-

ційного розвитку [7, c. 78]. Проте в такій позиції, 

так само як і в позиції західних комунітаристів не-

дооцінюється роль прав людини як необхідної 

умови «мирного», а отже, і правомірного співісну-

вання громадян усередині національних держав і 

співіснування різних держав між собою.  

Права людини, відповідно до кантівської кон-

цепції, належать до чистих принципів права, які 

слід розуміти як об'єктивну реальність, тобто 

мати на увазі їх здійсненність: відповідно до них 

слід чинити як громадянам усередині держави, 

так і державам у відносинах між собою. Тому 

вони є необхідними умовами людського існуван-

ня і комунікації, причому як у внутрішньодержа-

вних масштабах (дополітичні, безумовно значу-

щі і невід'ємні підстави сучасної державності, 

або принципи легітимації), так і в масштабах мі-

ждержавних відносин (умови можливості співіс-

нування і співпраці різних культур в межах сві-

тової спільноти). Така постановка питання дає 

змогу вирішити, здавалося б, непримиренну су-

перечність між позиціями универсалізму прав 

людини і плюралізму культурної своєрідності, а 

саме – право на культурну ідентичність може 

бути розглянуто як значуще для всіх людей інди-

відуальне право.  

Права людини важливі і виправдані для кож-

ної людини як умова її самореалізації і збере-

ження ідентичності, що стає можливим лише то-

ді, коли всі учасники правового дискурсу рівні і 

поважають права інших. Універсальні принципи 

справедливості важливі і виправдані і для певно-

го співтовариства як умови збереження його ку-

льтурної ідентичності і ненасильного самоутвер-

дження, що також стає можливим лише тоді, ко-

ли визнається рівність культурних традицій і по-

важаються права інших. 

Два моменти у виправданні ідеї прав людини 

взаємопов'язані, оскільки мова права і правового 

етосу єдині як у внутрішньодержавному, так і в 

міжнародному аспекті. В сучасній світовій ситу-

ації не може бути визнаною гідною довіри та 

                                                           
1 З цього питання важко не погодитися з позицією Іоан-

ни Кучураді, яка стверджує: «найбільш фундаментальною 

нашою метою на початку ХХІ ст. повинна бути зміна голо-

вної мети нашої політики на національному і на міжнарод-

ному рівнях. І ця зміна повинна на місце ‘розвитку’, якими 

б епітетами воно не супроводилося, поставити захист чітко 

концептуалізованих прав людини» [4, c. 11]. 

держава, яка, у свою чергу, не демонструє довіру 

до своїх громадян, до їх вільної і доброї волі. 

Тим паче, що вільна самореалізація особи не 

тільки не несе загрози збереженню культурної 

ідентичності всього народу, але, навпаки, сприяє 

її вияву. Нормативний пріоритет принципів прав 

людини не тільки не заперечує плюралізму куль-

тур, але й забезпечує можливості співіснування і 

співпраці різних культур як у межах світової спі-

льноти, так і всередині кожного суверенного со-

ціального організму. 

Таким чином, вищим етичним орієнтиром для 

людини як учасника історичного процесу Кант 

вважав правоупорядковане співтовариство пра-

вових держав, що забезпечує міцний мир між 

народами. Подібний фінальний стан історії мож-

на мислити лише як віддалений, можливо навіть 

такий, що лежить в нескінченності, ідеалу. Разом 

з тим, воно внутрішньо неспростовно для мора-

льного суб'єкта і входить до структури його ак-

туальної правосвідомості: до будь-якого суспіль-

ного конфлікту суб'єкт цей повинен поставитися 

так, ніби він від народження був громадянином 

світу і членом правового суспільства, що вже 

утвердилося. Привабливість позиції Канта поля-

гає в тому, що він прагнув поєднати міждержав-

ний і навіть ширше – міжкультурний аспект 

людського спілкування і дискурсу з внутрішньо-

державним, внутрішньокультурним аспектом на 

основі єдиної фігури «людини правової» як гро-

мадянина миру. Співтовариство правових держав 

і співтовариство правових осіб може і повинне 

ґрунтуватися на одних і тих самих принципах 

справедливості і права, які зрозумілі будь-якому 

здатному до самостійних думок учаснику право-

вого дискурсу.  

Філософський проект правового суспільства, 

на наш погляд, повинен розглядатися як концеп-

туальне обґрунтовування соціально-правового 

ідеалу в умовах посттоталітарних трансформацій, 

оскільки він охоплює єдиним ціннісним вимірю-

ванням як правові держави, що вже сформувалися, 

так і молоді демократії, становлення яких тільки 

відбувається. Водночас кантівський філософський 

проект може і повинен бути розглянутий і в най-

ширшому значенні як грандіозний проект правово-

го стану суспільства у всесвітньо-громадянсь-кому 

масштабі, коли правове суспільство буде не просто 

характеристикою лише окремих країн і культур, в 

яких діє принцип верховенства права, але й харак-

теристикою загальноцивілізаційного стану, подіб-

но до концептів постіндустріального і інформацій-

ного суспільства. 
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ВИПРАВДАННЯ ДЕРЖАВИ ЗАГАЛЬНОГО ДОСТАТКУ  

В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.  

ДО ПИТАННЯ ПРО КОМПЛЕКСНІ КОРДОНИ 
 

(* Робота переможця конкурсу ХХІІ Конгресу IVR серед молодих дослідників.  
Друкується за згодою автора) 

 

1.Фамільярність проти універсальності 

 

Багато політичних філософів підтверджують 

правильність того, що ми маємо індивідуальні 

обов’язки стосовно наших співвітчизників. Вони 

також не спростовують наявності у нас нейтраль-

них обов’язків й щодо іноземців так само як і до 

співвітчизників. Наші моральні обов’язки: не вби-

вати, не обманювати та не завдавати шкоди іншим 

є обов’язками кожного, тобто загальними, а не ін-

дивідуальними. Тим часом вони вважають наші 

абсолютні обов’язки допомагати іншим індивідуа-

льними обов’язками. Ми повинні надавати перева-

гу нашим співвітчизникам, допомагаючи іншим. 

Наш найперший обов’язок є допомога бідним, го-

лодним та бездомним громадянам нашої країни. 

Допускаючи присутність індивідуальних обо-

в’язків у нас щодо співвітчизників, вони поклада-

ються на нашу просту інтуїцію, тобто на те, що ми 

маємо індивідуальні обов’язки щодо наших сімей, 

друзів і співвітчизників. Коли ви побачите свою 

дочку та незнайомця, що тонуть, ви мусите рятува-

ти дочку перш за все. Та сама ситуація не втрачає 

правдивості у випадку з нашими співвітчизниками. 

Ми наділені індивідуальними обов’язками стосов-

но тих, хто перебуває з нами в особливих відноси-

нах. Ця інтуїція закріплена широко і міцно. Я назву 

це інтуїцією фамільярності. 

 Проте в добу глобалізації ця інтуїція є питан-

ням як моральним, так і тим, що сприймається 

відчуттями. По-перше, глобалізація робить дер-

жавні кордони недоречними. Глобалізація — це 

«багатовимірна система соціальних процесів, що 

створює, збільшує, поширює та інтенсифікує 

всесвітні соціальні взаємозалежності, та обміни, 

тим самим сприяючи розвиткові в людях усвідо-

млення посилення зв’язків між близьким і дале-

ким» (Стегер 2003: 13).Люди, гроші, товари та 

інформація переривають державні кордони. 

Мас–медіа єднає далекі місця. Японські газети 

повідомляють про шкоду, завдану ураганом в 

Ямайці. «Всесвітнє громадське суспільство» висві-

тлюється через глобальну медіа. По-друге, необ-

хідна умова універсальності не допускає надання 

пріоритетів нашим співвітчизникам. Пітера Зінгера 

цікавить «чи факт, що вони наші співвітчизники є 

достатнім для того, щоб надавати їм перевагу над 

іншими з більшими потребами». Його відповідь є 

негативною. Він твердить, що сучасний світ є 

«єдиним світом» в добу глобалізації і «єдиний 

світ» має бути моделлю моралі, що переступає 

державно-національні межі. 

 І кантіанські основи моралі, і утилітаризм 

підтверджують необхідну умову універсальності. 

Ми повинні ставитися до інших однаково не 

зважаючи на расу, рід і релігійні переконання. 

Іншими словами, надання пріоритетів комусь 

розглядається як дискримінація. Ми не повинні 

надавати більше пріоритетів людям нашої раси 

та співвітчизникам. Державні кордони є довіль-

ними з погляду моралі. Ми не повинні не повин-

ні звертати увагу на національність, так само, як 

расу стать і релігійні переконання. Ось це я назву 

принципом універсальності. 

Цей аргумент приводить до висновку, що 

держава загального достатку не може бути ви-

правданою .Держава загального достатку забез-

печує різноманітні благодійні послуги: пенсії за 

віком, страхування з охорони здоров`я, страху-

вання по безробіттю та соціальна допомога. 

Держава загального достатку складається з на-

ступних елементів: 

(W1) Держава загального достатку допомагає 

бідним. Основна мета держави загального доста-

тку допомагати тим, хто потребує допомоги. 

(W2) Держава загального достатку встановлює 

межу між не сторонніми, тобто своїми і сторонні-

ми. Вона допомагає тільки своєму нужденному. 

Елемент (W1) без зусиль може бути виправ-

даним. Він ґрунтується на моральному принципі 

допомагати іншим Я думаю, що моральні прин-

ципи зворушують багатьох людей в моральному 

відношенні. Проблема стосується елементу (W2). 

Держава загального достатку підтримує більше 
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своїх громадян, аніж іноземців. Чи існують певні 

моральні причини для того, щоб виправдати фа-

воритизм? Чи держава загального достатку не 

дискримінує беручи за основу національність? 

Чи знаходиться виправдання для держави зага-

льного достатку? 

Ця проблема є критерієм, що відображає рівно-

вагу. З одного боку, наслідуючи моральний прин-

цип, ми маємо ставитися до всіх однаково. Нам 

відомий моральний принцип універсальності. З 

іншого боку, ми наділені інтуїцією індивідуальних 

обов’язків стосовно наших співвітчизників1.Ми 

відчуваємо моральну інтуїцію фамільярності. Яким 

чином досягти рівноваги між універсальністю та 

фамільярністю? І чи можемо ми її досягти? 

Питання «чому?» і « чи?» маємо ми індивіду-

альні обов’язки щодо наших співгромадян і на-

шої власної держави обмірковані під заголовком 

«політичні зобов’язання». Політичні зобов’язан-

ня включають різноманітні види зобов’язань: 

обов’язок допомагати своїм співвітчизникам, 

боротися за свою країну, сплачувати податки, 

підкорятися закону. Політичні зобов’язання є 

індивідуальні в тому розумінні, що ми виконує-

мо їх тільки по відношенню до наших співгрома-

дян чи нашої країни;моральні обов’язки є зага-

льними в тому розумінні, що ми виконуємо їх не 

тільки щодо наших співгромадян, але й до всіх 

інших моральних представників. Внаслідок цьо-

го, політичні зобов’язання мають двозначну при-

роду з погляду моралі. 

В цій статті, я обмірковуватиму питання, чи 

можемо ми виправдати політичні зобов’язання, а 

особливо державу загального достатку в добу 

глобалізації. Два підходи є перспективними у 

виправдовуванні держави загального достатку, 

не беручи до уваги принцип універсальності. Пе-

ршим підходом є теорія спорідненості. Ця теорія 

доводить, що самим відносинам притаманна мо-

ральна цінність. Факт, що вона є моєю матір’ю 

підтверджує наявність індивідуальних обов’язків 

щодо неї. За аналогією, факт, що вона моя – спів-

вітчизниця, виправдовує індивідуальні обов’язки 

стосовно неї. Другий підхід це – визначена мо-

дель обов’язку. Згідно з цією моделлю індивіду-

альності обов’язки розглядаються, як призначені 

загальні обов’язки. Ми наслідуємо моральний і 

загальний обов’язок допомагати іншим. Індиві-

дуальні обов’язки є просто успішним способом 

виконання загальних обов’язків. Перший підхід 

ґрунтується інтуїції фамільярності, а другий на 

принципі універсальності .В другому розділі я 

розгляну теорію спорідненості. В розділах тре-

тьому і четвертому я розмірковуватиму над ви-

значеною моделлю обов’язку і її причетністю до 

виправдання держави загального достатку, а по-

тім висуну нову концепцію світового устрою: 

концепцію комплексних кордонів. 

 

2. Теорія спорідненості 

 

Теорія спорідненості давно знайома політич-

ним філософам. Вони стараються виправдати 

політичні зобов’язання зі спорідненості між вла-

сною і чиєюсь країною, хоча вони й сперечають-

ся з приводу того, як ми повинні усвідомлювати 

спорідненість. Я розподіляю теорію спорідненості 

на дві підгрупи: теорія тотожності та теорія друже-

любності. Теорія тотожності наголошує на тому, як 

ми ототожнюємося з нашими народами. Вона тве-

рдить, що коли ми солідаризуємося з нашими спів-

вітчизниками, у нас з’являються індивідуальні обо-

в’язки щодо них. З іншого боку, теорія дружелюб-

ності підкреслює аналогію між громадянством і 

дружбою. Вона говорить, що наші співгромадяни є 

нашими друзями, ось чому ми наділені індивідуа-

льними обов’язками щодо наших співгромадян, так 

само як і стосовно наших друзів. 

 

2.1. Теорія тотожності 

Теоретик, прихильник теорії спорідненості, 

Є.Тамір наголошує на величині особистої іден-

тичності в створенні індивідуальних обов’язків. 

Тамір говорить: 

«Це надзвичайно жорстоко не надавати зна-

чення стражданням і труднощам, непокоїтися 

про які є особлива причина – наші співгромадя-

ни. Ці інтуїтивні переконання ґрунтуються на 

припущенні, що фундаментальні і важливі 

обов’язки випливають із ідентичності та спорід-

неності» (Тамір 1993: 99) 

Ототожнення та спорідненість створюють 

конструктивні зв’язки, які породжують особливі 

обов’язки. Цей аргумент приводить, на приклад, 

до такого висновку, що поки мешканці Ефіопії 

живуть в умовах надзвичайної кризи, євреї оде-

ржують «додатковий обов’язок приділяти увагу 

потребам окремої групи ефіопців, яка пов’язана з 

ними громадськими зв’язками, ефіопським євре-

ям» (Тамір 1993: 100). Її аргументація ґрунтуєть-

ся на концепції «контекстуальної особистості». 

Контекстуальна особистість вміщує свої широкі 

позитивні якості і риси національної приналеж-

ності (Тамір 1993: 32– 34). 

Вона спростовує те що формальне громадянс-

тво є достатньою умовою для виникнення інди-

відуальних обов’язків. Формальна наявність 
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громадянства є недостатньою для породження 

будь-яких обов’язків. 

Натомість індивідуальні обов’язки мусять ба-

зуватися на «деякому дусі спільності, на актив-

ному та свідомому розвитку чийогось становища 

та на підтвердженні цього становища» (Тамір 

1993: 135). Внаслідок цього, поки хтось не ото-

тожниться із членством в країні, не може бути 

виникнення жодних обов’язків. 

Структура теорії ідентичності може бути про-

аналізована наступним чином: 

(І1) Будь–хто, хто ідентифікується із своєю 

державою, має індивідуальні обов’язки до своїх 

співвітчизників . 

(І2) Багато людей ототожнюються із своєю 

власною державою. 

(І3) Багато людей мають індивідуальні обов’яз-

ки щодо своїх співвітчизників(З (І1) та (І2)). 

Аргументи Тамір чітко поділені на два пунк-

ти, бо вищезазначений елемент (І1) є хибним. 

По-перше, ми є зобов’язані нашим співгромадя-

нам навіть, якщо ми не ідентифікуємося з нашою 

державою чи нашими співвітчизниками. В зага-

льному, наші обов’язки не залежать від того чи 

ми ідентифікуємося з іншими людьми. Наші 

обов’язки випливають з їхнього морального ста-

новища, незважаючи на наше ототожнення з ни-

ми. По-друге, так як це пов’язано з першим, тео-

рія тотожності сплутує самі обов’язки із почут-

тям обов’язку. Ця теорія може бути успішною в 

поясненні чому ми маємо відчуття обов’язку що-

до тих з ким ми ідентифікуємось. Але ця теорія 

зазнає краху у виправдовуванні того, що ми має-

мо обов’язки по відношенні до них. Ми маємо 

обов’язки до когось навіть, коли не маємо по-

чуття обов’язків, і навпаки .  

 

2.2 Теорія дружелюбності 

Згідно з наступним типом теорії спорідненості, 

теорією дружелюбності, громадянство вважається 

аналогічним дружбі. Вона вважає наявність індиві-

дуальних обов’язків між співвітчизниками аналогі-

чним тим, що є між друзями. Структура теорії 

дружелюбності може бути проаналізована так: 

(F1) Відносини між співгромадянами є подіб-

ними до стосунків між друзями. 

(F2) Ми наділені індивідуальними обов’язка-

ми щодо наших друзів. 

(F3) Ми маємо індивідуальні обов’язки щодо 

наших співгромадян з (F1) та (F2). 

Хоча ми можемо подискутувати на рахунок 

вищезгаданого (F1) та (F2) (Велмен, 2001), я зо-

середжу увагу на вищезазначеному (F1). Відно-

сини між громадянами та стосунки між друзями 

є надто різними, щоб проводити таку сильну 

аналогію. Зокрема, емоційні зв’язки між співвіт-

чизниками не мають нічого спільного із тими, що 

зв’язують друзів. Ви будете щасливі, коли ваш 

друг доб’ється успіху і сумуватимете, коли він за-

знає невдачі. Емоції такого виду є визначальною 

складовою дружби. З іншого, боку у нас відсутні 

сильні почуття до наших співвітчизників. Почувши 

новину, що наш співвітчизник потрапив в автомо-

більну аварію, ми засмутимося, але зрідка сумува-

тимемо тижнями. Емоційні зв’язки між співвітчиз-

никами, є надто обмеженими для того, щоб випра-

вдати індивідуальні обов’язки.  

Ми не можемо уникнути цієї критики, вважа-

ючи, що співвітчизники перебувають у товарись-

ких відносинах у взаємо проникному розумінні. 

Рональд Дворкін твердить, що відносини між гро-

мадянами є «взаємо проникна власність, що поля-

гає у відстоюванні різними групами власних прав 

та усвідомленні обов’язків..., а не психологічна 

власність визначеної кількості фактично існуючих 

членів» (Дворкін 1986: 201).Однак, якщо ми поси-

лаємося на взаємо проникні зв’язки, теорія друже-

любності може зазнати краху, бо вищевказаний 

елемент (F1) не є закріпленим. Якщо ж емоційних 

зв’язків між співвітчизниками немає, то відносини 

між ними не є аналогічними стосункам між друзя-

ми в даному розумінні. 

 

3. Визначена модель обов’язку 

  

3.1.Індивідуальні обов’язки як успішний прий-

ом 

Роберт Е. Гудін пропонує принадний доказ 

того, що виправдовує державу загального доста-

тку в добу глобалізації. Гудін каже:  

«Мій привілейований підхід до індивідуальних 

обов’язків полягає в тому, щоб розглядати їх прос-

то як розподілені загальні обов’язки. Іншими сло-

вами, з моєї точки зору індивідуальні обов’язки є 

лише тим механізмом, за допомогою якого мора-

льні суспільні загальні обов’язки стають призначе-

ні окремим представникам» (Гудін 1988:280). 

Цей підхід називається «визначена модель 

обов’язку». Він використовує для прикладу ліка-

рів і пацієнтів для пояснення цієї моделі. Про 

лікарняних пацієнтів турбуються краще, коли 

їхнє лікування призначене окремим лікарям, ніж 

коли всі лікарі присвячують одну енну свого ча-

су кожному із n лікарняних пацієнтів (Гудін 

1988: 283). Загальні обов’язки піклуватися про 

пацієнтів виконуються успішно, коли окремі лі-

карі призначені для лікування окремих пацієнтів. 

Він переконує в тому, що державні кордони ви-
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конують ту саму функцію. Державам призначено 

індивідуальні обов’язки захищати та підтримува-

ти тих, хто є її громадянами. 

Структура визначеної моделі обов’язку може 

бути проаналізована наступним чином: 

(AR1) Ми наділені загальними обов’язками 

допомагати всім іншим. 

(AR2) Призначення загальних обов’язків ок-

ремим працівникам є успішним способом вико-

нання загальних обов’язків. 

(AR3) Ми маємо індивідуальні обов’язки допо-

магати визначеним іншим людям (З (AR1) та 

(AR2)). 

Визначена модель обов’язку бере початок із 

загальних обов’язків і трактує індивідуальні 

обов’язки як ефективний спосіб виконання зага-

льних. Цей підхід може дати розуміння того, чо-

му державні кордони мають важливість та обме-

женість. У випадку, коли державні кордони є 

ефективними у виконанні загальних обов’язків 

вони є непорушними; але коли вони не є ефекти-

вними, ресурси в достатній кількості повинні 

бути розподілені між бідними і багатими країна-

ми, щоб кордони виконували загальні обов’язки. 

 

3.2 Неправильне розміщення ресурсів. 

У твердженні Гудіна присутні хоча б дві пробле-

ми4. Перша проблема стосується неправильного роз-

поділу товарів. Зінгер критикує Гудіна кажучи: 

«Допоки інші речі, є рівними, держави проду-

ктивно турбуються про своїх громадян, та не у 

випадку з багатством, яке розподілене настільки 

нерівномірно . що типова багата пара в одній 

країні витрачає більше на відвідини театру, ніж 

багато людей в іншій країні витрачають на про-

життя протягом року. В цих обставинах, ефекти-

вний аргумент зрозумілий за умови одержання 

максимальної користі від кожного наявного до-

лара, будучи далеким від захисту індивідуальних 

обов’язків щодо наших співвітчизників та забез-

печуючи грунт для розуміння, що будь які такі 

обов’язки є нездоланними з тієї причини, що бі-

льшим благом ми вважаємо можливість поїхати 

закордон» (Зінгер, 2002: 172). 

Зінгер заперечує вищезгаданий елемент 

(AR2), бо вважає, що національно-державна сис-

тема не є ефективним шляхом виконання загаль-

них обов’язків допомагати людям долати величе-

зну прірву між бідними і багатими у нашому сві-

ті. Девід Міллер також заперечує надання бідним 

обов’язків щодо бідних. Міллер каже, що « дер-

жави є надзвичайно нерівними в їхній здатності 

забезпечувати їхніх членів. На основі великої 

відсутності рівноваги багатства в сучасному світі 

він стверджує, що це дивно надавати багатим 

зобов’язання стосовно багатих, та бідним відно-

сно бідних». Він доходить висновку, що нама-

гання виправити принцип національної прина-

лежності з погляду етичного універсалізму є 

приреченим на невдачу (Міллер 1995: 63–64). На 

мою думку, цей вид критичних зауважень не є 

згубним для визначеної моделі обов’язку, бо Гу-

дін ніколи не каже, що ми повинні надавати ба-

гатим зобов’язання щодо багатих. Він пише: 

«Достатня кількість ресурсів має бути надана 

кожному представнику держави, щоб зробити 

можливим успішне виконання тих обов’язків. 

Якщо наявний певного виду неправильний роз-

поділ, що деяким державам призначена турбота 

про набагато більшу кількість людей, ніж надано 

ресурсів, то в цьому випадку необхідний пере-

розподіл» (Гудін 1988: 286). 

Я також вважаю це органічним висновком з 

визначеної моделі обов’язку. Коли певні пред-

ставники не справляються з виконанням індиві-

дуальних обов’язків, ці обов’язки повинні вико-

нуватися моральним суспільством в цілому, тоб-

то діями будь-яких інших потенціальних пред-

ставників (Гудін 2003: 76). Ми повинні додати 

елемент (АR4) до структури визначеної моделі 

обов’язку, щоб внести ясність у це питання. 

(АR4) Коли окремі представники можуть ви-

конувати свої індивідуальні обов’язки, всі інші 

представники одержують загальні обов’язки, що 

ґрунтуються на елементі (АR1). 

Індивідуальні обов’язки призначені лише як 

адміністративний прийом виконання загальних 

обов’язків. Отже, навіть коли індивідуальні 

обов’язки призначені кожному представнику, у 

нас все ж таки залишаться потенційні загальні 

обов’язки. Наші потенційні загальні обов’язки 

реалізовуються шляхом невиконання іншими 

представниками їхніх призначених індивідуаль-

них обов’язків. Існують два способи виконання 

наших загальних обов’язків. Перший спосіб – це 

перерозподіл ресурсів, який пропонує Гудін. ODA 

(офіційна допомога з розвитку) є прикладом цьому. 

Двостороння ОDA вимагає виконання наших зага-

льних обов’язків. TobinTax також є привабливим 

принципом дотримання всесвітньої справедливос-

ті. Другий спосіб – це більш безпосередня допомо-

га бідним в зарубіжних країнах. Гуманітарні NGOs 

(не урядові установи) є хорошим прикладом. NGOs 

може бути успішним адміністративним прийомом 

виконання загальних обов’язків. 

 

3.3. Благодійність починається вдома? 
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«Благодійність починається вдома», – часто 

повторюють люди. Вони вважають доведеним те, 

що кордони мають моральну вагу. Вони мають 

на увазі, що благодійність не тільки починається, 

але й повинна починатися вдома. Тобто випли-

ває, що у випадку державної громадянської без-

пеки, ми повинні допомагати нашим співвітчиз-

никам перш, ніж ми допоможемо іноземцям.  

А чи повинна благодійність починається вдо-

ма? Правило, що благодійність повинна брати 

початок вдома є надто суворим, щоб підтвер-

джуватись морально. Коли ви вирішуєте взяти на 

виховання і допомогти закордонним дітям більш, 

ніж дітям власної держави, ви зовсім не чинете 

зле з погляду моралі: морально від вас не вима-

гається благодіяти на користь наших співвітчиз-

ників замість іноземців. 

Порівняйте це із менш суворим правилом, що 

благодійність може починатися вдома. Я гадаю, 

що навіть менш суворе правило потребує хоча б 

дві умови, щоб знайти моральне підкріплення. 

Першою умовою є те, що благодійність може 

починатися вдома, але може на ньому не зупини-

тися. Межа між домом всередині і ззовні є « до-

вільною з погляду моралі». (Ролз 1971:15). Ви 

можете починати благодійність вдома. Та якщо 

ж є нужденні люди поза межами вашого дому, ви 

можете надавати допомогу не приносячи у жерт-

ву себе, вам дозволено перетнути межі власного 

дому. Інакше кажучи, ми маємо загальні обов’язки 

допомагати іншим. Іншою умовою є те, що благо-

дійність може починатися вдома, всі інші обстави-

ни залишаються рівносильними. Коли злиденні за 

межами нашого дому перебувають в набагато гір-

шій ситуації, аніж нужденні в нашому домі, ми по-

винні починати благодіяти ззовні нашої домівки. У 

даному випадку благодійність може вдома і не по-

чинатися. Висловлювання змінило свою придат-

ність в добу глобалізації. 

 

3.4. Загальні обов’язки та особисті права 

Чи є держава загального достатку такою фор-

мою політичної організації, що у моральному 

відношенні може бути виправдана? Чи знайдено 

для неї виправдання у творенні структурної дис-

кримінації? Держава загального достатку вигля-

дає двозначно, бо за своєю структурою вирізняє 

співвітчизників із іноземців. Ця проблема назва-

на «розподільною неприязню» Семюелем Ше-

флером (Шефлер 2001). Товариські обов’язки 

щодо людей, з якими ми перебуваємо в особли-

вих стосунках провокують два види неприязні: 

добровільну неприязню та розподільну непри-

язнь. Перший зумовлений ідеєю свободи. Ми не 

можемо виправдати товариські обов’язки, бо вони 

обмежують нашу свободу. Ми не можемо бути зо-

бов’язані чимось, що самі не вибирали. Наступний 

зумовлений ідеєю рівності. Ми не знаходимо ви-

правдання для товариських обов’язків, бо вони 

вважаються дискримінаторськими. Нам не дозво-

лено надавати перевагу нашим співвітчизникам. 

Ніко Колодні заявляє, що товариські обов’яз-

ки своєю суттю не обмежують реалізацію всесві-

тньої розподільної справедливості. Згідно з при-

пущенням, що стосується глобального обов’язку 

слід усвідомити, що розподільні прагнення такі, 

як рівність ресурсів, товариські обов’язки не ма-

ють чинності в більшості випадків (Колодні 

2002). Уявіть світ трьох людей х, у і z, де у явля-

ється співвітчизником х, а z іноземцем для х. 

Спочатку х володів дванадцятьма одиницями, 

коли у і z – жодною, ось це є розподіл ресурсів 

<12, 0, 0>. Коли х згідно звичайному правилу 

розподілу, тобто рівність ресурсів, виконуючи 

індивідуальний обов’язок, переміщує ресурси 

своєму співвітчизнику, поділ становить < 6, 6, 

0>. На цьому етапі х та у мають глобальний 

обов’язок перемістити ресурси до z. Внаслідок 

цього остаточний розподіл ресурсів є таким <4, 

4, 4>. Кінцевий результат являється ідентичним 

тому, коли б у х були відсутні товариські 

обов’язки. Все ж таки у нас залишаються індиві-

дуальні обов’язки по відношенню до всього людс-

тва, навіть після того, як ми виконали індивідуаль-

ні обов’язки стосовно наших співвітчизників. До-

поки ми зобов’язуємось допомагати іншим, ми 

можемо не зупинятися на державних кордонах. 

Інакше кажучи, товариські обов’язки не є вагоми-

ми, бо вони суттєво нічого не змінюють. 

Даний висновок потребує певних обмежень. Ці-

каве спостереження зроблене Колодні говорить, 

що особисті прерогативи, які дозволяють людям 

затримувати ресурси, поглиблюють нерівність. 

Якщо б кожен мав привілей отримувати 6 одиниць 

у вищезгаданому випадку, то остаточний розподіл 

був би <6,6,0> на противагу <4,4,0>. 

<6,6,0> може вважатися гіршим, ніж <4,4,4>. 

Однак, коли перешкода продовження життя ста-

новить 5 одиниць, а кожен має право на прис-

тойне життя, <6,6,0> не є гіршим ніж <4,4,4>. 

Отже, особисті права можуть виступати обме-

женням загальних обов’язків. Ми можемо випра-

вдати особисті права різноманітними способами. 

Кожен має право добиватися свого щастя, або 

суспільство, де кожен має право насолоджувати-

ся своїм життям є кращим за те, де цього права 

немає ніхто. Важливо зазначити, що особисті 

права можуть обмежувати загальні обов’язки до 
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тієї міри, допоки в нас є достатньо причин чини-

ти саме так. Особисті права не можуть скасову-

вати наші загальні обов’язки. 

 

3.5.Відносна рівність 

Крістофер Хелз Велмен запропонував три ар-

гументи з метою надання підтримки державі за-

гального достатку, яка надає перевагу співвітчи-

зникам.(Велмен 2000:545–549). Перший аргу-

мент підкреслює важливість творення формаль-

них обов’язків ефективним. Відносна недостача 

коштів може зробити політичну співпрацю між 

громадянами неефективною. Та незважаючи на 

обставини, це може й не вплинути на політичну 

співпрацю між суспільствами. Другий аргумент 

базується на відносному тлумаченні рівності. 

Ступінь, до якого ми повинні хвилюватися про 

нерівність визначається характером відносин між 

нерівними. Нерівність становить менше турбот, 

якщо представники живуть в окремих суспільст-

вах. Негромадяни, так само як і громадяни, є 

учасниками важливих відносин, нерівність між 

якими може бути особливо проблематичною. 

Третій аргумент надає особливого значення соці-

альній суті витрачання. Тому, що умовно люди 

отримують задоволення з їхнього майже частіше, 

аніж із дійсних стосунків, бідний громадян в 

менш багатій країні потребує менше ресурсів, 

ніж бідний в багатій. 

Я назву це аргументом відносної рівності. Йо-

го структура може бути проаналізована наступ-

ним чином: 

(Е1) Відносна рівність має моральне значення 

тільки в релевантних відносинах. 

(Е2) Ми знаходимося в релевантних відноси-

нах тільки із співгромадянами. 

(Е3) Відносна рівність має моральне значення 

лише в межах нашої країни (З (Е1) та (Е2)). 

Три аргументи запропоновані Велменом, від-

носяться до вищезгаданого елементу (Е1). Усі із 

цих аргументів спираються на концепцію відно-

сної рівності. Другий аргумент описує власне 

саму ідею рівності. Перший аргумент наголошує 

на політичних відносинах, а третій на соціаль-

них. Рівність має моральне значення в межах по-

літичних та соціальних відносин. Існування полі-

тичних та соціальних відносин роблять нерів-

ність набагато серйознішою проблемою. 

Деякі філософи наполегливо твердять, що 

відносна рівність немає ніякого значення. На-

приклад, Г. Франкфурт заявляє, що «економічна 

рівність морально не створює виняткової важли-

вості «. А це тому, що є важливим з погляду мо-

ралі, не передбачає обов’язкову наявність у кож-

ного такого же, але в достатній кількості. Якщо б 

кожен мав усього достатньо, не було б моральної 

важливості, що хтось володіє більшою кількістю, 

ніж інший (Франкфурт 1988: 134). Франкфурт 

вносить принцип достатності замість принципу 

рівності. Та все ж таки, його твердження спрос-

товується фактом, що прірва між бідними і бага-

тими стала основною соціальною проблемою в 

багатьох країнах. Чи кожен володіє достатньою 

кількістю потрібного залежить від виду існуючо-

го суспільства. Ніхто не бере до уваги маючи 

достатньо у випадку значної прогалини в багатс-

тві. Отже концепція відносної рівності має мора-

льне значення... 

З іншого боку, глобалізація піддає сумнівам 

вищезгаданий елемент (Е2). Метою глобалізації є 

наше перебування в хороших стосунках не тіль-

ки з нашими співгромадянами, але й з усіма 

людьми на землі. Глобалізація також означає, що 

ми повинні цінувати рівність між суспільствами 

аналогічно рівності в межах суспільства, навіть у 

випадку прийняття нами концепції відносної рі-

вності. Зінгер критикує Велмена кажучи, що ар-

гументи Велмена дійсні тільки частково завдяки 

тому явищу, що ми дивимося у вічі проблемам, 

що мають місце на всій планеті. 

Ми взаємодіємо з іноземцями шляхом нашої 

спільної участі у сплетінні взаємозалежних еко-

номічних, політичних та технологічних структур 

і угод. Ми перебуваємо у релевантних політич-

них відносинах з усіма країнами. У випадку, ко-

ли бідні країни не можуть дозволити собі таку 

вартість готелів, посад і заробітних плат, щоб 

дорівнювала наявним у Вашингтоні чи у Женеві, 

вони зрідка представляються у міжнародних пе-

ремовинах (Вейд 2003:24). Ми також перебуває-

мо у релевантних відносинах з усіма людьми. У 

нас відсутнє моральне виправдання з приводу 

того, що 20 % населення світу користується 80 % 

світового доходу. Більш ніж 1,1 мільярд людей 

живуть в надзвичайній бідності, витрачаючи на 

день менш ніж 1 долар (World Bank 2004: 1–2). 

Нам також відомо, що більш ніж 10 млн. дітей 

вмирає щорічно від причин, яких можна запобіг-

ти: хвороб, недоїдання, води непевної якості та 

санітарних умов, що не відповідають вимогам 

(UNICEF 2004). Всесвітня мас-медіа згуртовує 

багатих і бідних за межами кордонів.  

Коли ми згадуємо елемент (Е2) для того, щоб 

відтворити зростаючі глобальні відносини, еле-

менти (Е2`) та (Е3`) говорить: 

(Е2`) Ми перебуваємо у релевантних відноси-

нах з усіма людьми світу. 
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(Е3`) Відносна рівність має моральне значен-

ня в межах глобальної спільноти (З (Е1) та (Е2)). 

Проте, ми можемо перебувати в більш реле-

вантних відносинах з нашими співгромадянами, 

ніж з іншими людьми світу, це просто питання 

міри. Ми можемо надавати пріоритети співвітчи-

зникам тільки до певної міри.  

Підсумовуючи, можемо сказати, що стараю-

чись виправдати державу загального достатку в 

добу глобалізації, ми повинні починати з того 

факту, що ми наділені загальними обов’язками 

допомагати іншим однак присутні три тези, що 

обмежують наші загальні обов’язки. По-перше 

так, як визначена модель обов’язку засвідчує, що 

призначення загальних обов’язків кожному 

представнику є успішним шляхом їх виконання. 

Ці міркування ґрунтуються на ідеї ефективності. 

По-друге, кожен має право жити пристойним 

життям і ні від кого не вимагається приносити в 

жертву своє життя. Багаті люди також мають со-

ціальні права. А ці міркування базуються на ідеї 

особистих прав. По-третє, рівність в межах одні-

єї держави вважається більш важливою з погляду 

моралі, ніж рівність між державами. Рівність – це 

відносне, а не реально існуюче поняття. В основі 

цих міркувань лежить ідея рівності, хоча ці три 

аргументи можуть певним чином обмежувати 

наші загальні обов’язки допомагати іншим, вони 

мають свої власні обмеження, над якими я уже 

міркував. Отож, держава загального достатку 

може бути виправдана більш обмеженим шля-

хом, ніж допускалось. 

 

4. Комплексні кордони 

 

4.1 Межа між громадянами та іноземцями 

Хоча перша проблема пов’язана із визначе-

ною моделлю обов’язку не є для неї згубною, 

наступна являється небезпечною для тверджень 

Гудіна. Друга проблема стосується того, чи повин-

ні ми встановлювати кордони. Проблема не стосу-

ється прямо вищезгаданого елементу (AR2), але 

того, яким чином Гудін її трактує. Він встановлює 

державні кордони між громадянами та іноземцями. 

Гудін вважає, що ми маємо індивідуальні 

обов’язки тільки стосовно людей з громадянством 

аналогічним нашому. Він зазначає: 

«Я доходжу висновку, що кордони мають 

значення. Але існують кордони навколо людей, а 

не навколо територій, що дійсно мають моральне 

значення. Територіальні кордони є лише успіш-

ним способом злучення однієї людини з одним 

захисником. Громадянство є тільки прийомом 

для призначення індивідуальних обов’язків пев-

ним представникам для виконання наших зага-

льних обов’язків щодо кожної окремої людини». 

(Гудін 1988: 287. Наголос Такікави). 

Гудін розрізняв територіальні та особисті ко-

рдони, а також доводив, що особисті кордони 

згідно з громадянством відповідають його визна-

ченій моделі обов’язку. Він відокремлював спів-

вітчизників від іноземців, що постійно прожива-

ють на території даної країни. Я назву це тезою 

співвітчизника. 

Існує протиріччя між його ефективним при-

йомом тези (AR2) та його тезою співвітчизника-

ми. Ендрю Месон мовить, що « це зовсім не ясно 

чому визначена модель обов’язку повинна відо-

кремлювати громадян від постійних мешканців–

іноземців «, бо творення поділу між ними не є 

найбільш ефективним способом виконання на-

ших загальних обов’язків (Месон 1997: 434–435). 

На рахунок адміністративної ефективності, най-

кращим способом захистити та підтримувати 

інтереси людей це – провести кордони між тими, 

хто живе в межах державної території і тими, хто 

не живе. Адже набагато легше державі допома-

гати тим,хто живе на її території, ніж тим, хто 

живе за кордоном. Із визначеної моделі обов’яз-

ку випливає, що кордони повинні проходити між 

громадянами і постійними жителями-іноземцями 

з одного боку та між закордонними громадянами 

та іншими постійними жителями–іноземцями з 

іншого боку. Інакше кажучи, територіальні кор-

дони, а не особисті мають бути логічним виснов-

ком з визначеної моделі обов’язку. 

Цей висновок підтверджений юридичною 

практикою в багатьох країнах. Державні кордони, 

що стосуються соціальної безпеки, не проходять 

між громадянами та постійними жителями-

іноземцями. На приклад, в Японії постійні жителі-

іноземці мають право на державне страхування з 

охорони здоровя та пенсію з 1981 року, коли Кон-

венція про статус біженців набрала чинності. Про-

те соціальна допомога громадян без перебільшення 

обмежується цивільним правом з допомоги, пос-

тійні жителі іноземці також забезпечуються соціа-

льною допомогою в адміністративній практиці.  

Те саме має місце в більшості західних країн. 

В США кваліфіковані іноземці мають право на 

медичну допомогу (Державна основна медична 

допомога 3211). У Британії NHS (Державна слу-

жба з охорони здоровя) розрізняє між громадя-

нами та іноземцями. В Німеччині іноземці, що 

проживають в Німеччині, забезпечуються соціа-

льною допомогою (Федеративний закон про со-

ціальну допомогу 120–1). У Франції закон про 

соціальну безпеку стосується іноземців, які про-
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живають у Франції (Кодекс з соціальної безпеки, 

стаття (111–1). 

Ці приклади доводять, що державні кордони 

не проходять між громадянами та негромадяна-

ми, а розглядаються як засіб соціальної безпеки. 

Інакше кажучи, особисті державні кордони, як 

засіб соціальної безпеки, перебувають у цілкови-

тій дисгармонії із громадянством. 

Філософським підґрунтям цієї практики не 

може бути теза співвітчизників, що підтримує 

кордони між громадянами та іноземцями, отож 

повинна бути визначена модель обов’язку, що 

проводить в основі юридичної практики лежить 

загальний обов’язок допомагати іншим. 

 

4.2 Комплексні кордони 

Ці спостереження ведуть до нової концепції 

світового ладу. Глобалізація змушує «теорію ко-

рдонів» та «проблема з кордонами бути предме-

том розмови в ХХІ ст. «(Джордано і Дювель 

2003: vii, 3). Глобалізація видається здатною за-

безпечити світ–державу. Проте світ–держава не 

буде ефективним управлінням, бо світове управ-

ління буде або ж глобальним деспотизмом, або ж 

у противному випадку хтось управлятиме неміц-

ною імперією, пройнятою постійними громадян-

ськими чварами, оскільки люди старатимуться 

здобути своє право на свободу та право на само-

врядування (Ролз 1999: 36). Після критики світу–

держави Ролз говорить: 

 «Роль національного управління є важливою, 

але суспільні кордони можуть довільно з’явитися 

з історичної точки зору, тобто бути характерним 

та ефективним людським фактором, оскільки на 

них покладається відповідальність за територію, 

та її навколишню цілісність так, як і за кількість 

населення... Поки певним представникам не буде 

надано обов’язок збереження майна, з’явиться 

схильність майна до руйнування внаслідок відсу-

тності подібних дій. В даному випадку майном є 

територія народу та її здатність забезпечувати 

йому безстрокове володіння, представником яко-

го є сам політично організований народ» (Ролз 

1999: 38–39, наголос Ролза). 

Тут Ролз наголошує на «ролі кордонів». Стру-

ктура цього аргументу може бути проаналізована 

наступним чином: 

(LP1) Ми наділені обов’язком перешкоджати 

нівеченню майна. 

(LP2) Призначення обов’язку певному предс-

тавнику є успішним способом виконання цього 

обов’язку. 

(LP3) Ми маємо індивідуальні обов’язки пік-

луватися про наше майно (З (LP1) та (LP2)). 

Очевидно, що цей аргумент має таку саму 

структуру, як визначена модель обов’язку (AR). 

Ролз вважає, що кожному народові призначено 

обов’язок піклуватися про свою територію, та 

державні кордони повинні проходити навколо 

цієї території. Саме політично організований на-

род несе відповідальність за свою територію. 

Цей аргумент натякає на те, що «народ має хоча 

б обмежене право на обмеження імміграції» (Ро-

лз 1999: 39 n. 48). 

На противагу Гудіну, Ролз вважає, що терито-

ріальні кордони мають моральне значення, бо 

територія є майном, про яке ми маємо піклувати-

ся. Роль кордонів полягає в тому, щоб запобігти 

нівеченню території. Проте Ролз погоджується з 

Гудіном з приводу того, що особисті кордони є 

простими. Народу призначено нести відповіда-

льність за свою територію, і він чітко відрізня-

ється від інших народів. Межі народів чітко від-

повідають територіальним кордонам. Ролз безза-

перечно вважає кордони простими.  

Замість простих кордонів я запропоную ком-

плексні кордони, як нову концепцію світового ла-

ду. Я підкреслював наявність нашого індивідуаль-

ного політичного обов’язку допомагати нашим 

співгромадянам. Політичні зобов’язання включа-

ють ще й іншого виду зобов’язання: боротися за 

свою країну, платити податки та підкорятися зако-

ну. Зараз я підтверджуватиму, де ми проводимо 

особисті державні кордони з цього приводу. Хто 

має ці зобов’язання в країні, а хто їх не має? 

Коли наявний військовий устрій, особисті 

державні кордони узгоджуються з національною 

приналежністю. Тільки громадяни мають індиві-

дуальні політичні обов’язки щодо власної країни, 

а просто постійні жителі таких обов’язків не ма-

ють, не будемо приділяти увагу постійним жите-

лям–іноземцям (Волзер 1970, розділ 5). Міжна-

родне право визначає цю відмінність. Особисті 

державні кордони є комплексними. В більшості 

випадків, не тільки громадяни, але й постійні 

жителі–іноземці, повинні платити податки краї-

ні, в якій вони живуть. Коли у держави є догово-

ри про податки з іншими країнами, то постійні 

жителі–іноземці можуть платити податки своїй 

рідній країні і не платити податки країні де про-

живають. Особисті державні кордони щодо 

обв’язку підкорятися закону є простими. «Необ-

хідні умови фамільярності»(Сіммон 1979) не пі-

длягають застосуванню. Це не та ситуація, коли 

тільки громадян повинні дотримуватися закону в 

країні. Іноземці, люди, що постійно проживають 

та подорожуючі зобов’язані підкорятися закону в 

країні, де перебувають. 
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Як доводять приклади, особисті державні ко-

рдони не є простими, а комплексними. Допоки 

ми дотримуємося національно-державної систе-

ми, територіальні кордони є простими. Певна 

територія належать певній країні, а не іншим. З 

іншого боку, особисті кордони є комплексними. 

Це може бути в тому випадку, коли особа має 

індивідуальні обов’язки щодо країни Х та іншого 

виду зобов’язання стосовно країни Y. Це відтво-

рюється у явищі, що нам потрібно втілити у жит-

тя різні задуми. Різні державні кордони проведе-

ні, щоб підтримувати різного виду прагнення, 

наприклад, допомагати бідним (соціальна безпе-

ка), захищати політичне суспільство та дотриму-

ватися справедливого та тривалого миру між на-

родами (національний захист), управляти держа-

вою та дотримуватися правопорядку (правовий 

тиск). Навіть в добу глобалізації нам потрібна 

держава–нація, щоб ці задуми ефективними спо-

собами були втілені в життя. Державні кордони 

більше не є простими. Ми маємо різноманітні 

проблеми, що вирішуються спільно, і ми повинні 

працювати над оптимальним вирішенням кожної 

проблеми. Найкращий вихід може змінюватися 

залежно від характеру проблеми. Комплексні, а 

не прості, кордони, мусять бути встановлені для 

виконання таких завдань.  

Теорія комплексних кордонів характеризу-

ються наступним чином: 

(СВ1) Ми маємо загальний обов’язок працю-

вати над проблемою.  

(СВ2) Призначення індивідуальних обов’язків 

окремим представникам є успішним шляхом ви-

конання загальних обов’язків. 

(СВ3) Ми одержуємо індивідуальні обов’язки 

працюючи над проблемою.(З(СВ1) та (СВ2)). 

(СВ4) Ми повинні солідаризуватися з іншими 

у вирішенні різноманітних проблем. 

(СВ5) Оптимальне вирішення проблем, в ос-

нові якого лежить закономірність, величина та 

межі спільності дій змінюються в залежності від 

характеру проблеми. 

(СВ6) Кордони спільності дій є комплексними 

та багатоплановими. (З(СВ4) та (СВ5)). 

(СВ1) – (СВ3) в теорії комплексних кордонів є 

еквівалентними до (AR1) – (AR3) у визначенні 

моделі обов’язку. Різниця полягає у вирізненні 

елементів (СВ4) та (СВ5). Ми стикаємося з різ-

ними проблемами, окрім тих, що згадувалися 

раніше, такими як: захист навколишнього сере-

довища, громадська освіта та боротьба проти те-

роризму. Ми мусимо знайти найкраще рішення 

до кожної проблеми. Припустимо, що найкра-

щим вирішенням проблеми М є розділити M на 

три частини і призначити кожну з них представ-

никам m1, m2, m3, а найкращим вирішенням 

проблеми N є розділити її на три частини і приз-

начити вирішення кожної з них представникам 

n1, n2, n3. в цьому випадку представники < m1, 

m2, m3 > не обов’язково відповідають представ-

никам < n1, n2, n3>, бо проблеми M та N є різни-

ми. Системи простих кордонів вимагає повного 

погодження представників < m1, m2, m3 > із < 

n1, n2, n3>, але це більш не є корисним методом 

вирішення проблеми. Глобальні проблеми зму-

шують нас жити в період комплексних кордонів.  

1. Нам треба розрізняти твердження, що від 

нас вимагається надавати пріоритети нашим 

співвітчизникам і твердження, що нам дозволено 

надавати пріоритети нашим співвітчизникам. 

2. З іншої точки зору політичні зобов’язання 

відрізняються від моральних обов’язків, де полі-

тичні зобов’язання є зобов’язаннями, а моральні 

обов’язки – обов’язками (Ролз 1971). Однак я 

використовуватиму слова «зобов’язання» та 

«обов’язок» в якості рівноцінних, оскільки це не 

впливає на мої твердження.  

3. До теоретиків, що підтримують теорію спо-

рідненості належать: Рональд Дворкін, Елесдер 

МакІнтіре, Девід Міллер, Ель Тамір та Діана 

Джеске. 

4. Іншою проблемою, що присутня у твер-

дженні Гудіна є те, що він не говорить чітко, 

яким чином, визначена модель обов’язку 

пов’язана з його теорією небайдужого обов’язку. 

Він розвиває модель небайдужості, як загальну 

теорію зобов’язань в його «Захисті небайдужо-

го» (Гудін 1985).Основним принципом, що він 

відстоює є перший принцип індивідуального 

обов’язку, який говорить: 

«Якщо інтереси А є небайдужими відносно 

дій та виборів В, отже В наділений індивідуаль-

ним обов’язком захищати інтереси А, міра 

обов’язку значно залежить від того, наскільки 

інтереси А хвилюють В» (Гудін 1985: 118) 

З цього правила випливає, що ми маємо інди-

відуальні обов’язки щодо тих, хто є небайдужим 

для нас. Цей висновок суперечить визначеній 

моделі обов’язку, тому що наші співгромадяни 

не обов’язково є тими, хто нам небайдужий, а ті, 

хто нам небайдужий не обов’язково є нашими 

співгромадянами. Його модель небайдужості ні-

коли не знайде виправдання для держави загаль-

ного достатку, хоча він заявляє протилежне (Гу-

дін 1985:145–169). Я обмірковуватиму цю про-

блему в четвертому розділі.  

5. Фактично, нам потрібен уважний розгляд 

закордонних громадян, бо дуже часто їхнє стано-
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вище є беззахисним. Я думаю, що є вагомі при-

чини проводити кордони, включаючи закордон-

них громадян в межах їхньої батьківщини. Інак-

ше закордонні громадяни повинні бути по трак-

товані як члени своєї батьківщини та члени краї-

ни, яка надає притулок. 

 

Х. Такикава 

 

ОПРАВДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ОБЩЕГО БЛАГОДЕЙСТВИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИ-

ЗАЦИИ. К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНЫХ ГРАНИЦАХ 

 

Доклад исследователя Осакского университета (Япония) Хирохиде Такикава касается вопроса о 

том, возможно ли рационально обосновать государство благоденствия в эпоху глобализации.  До-

кладчик отметил, что государство всеобщего благоденствия характеризуется следующими признака-

ми: 1) оно помогает бедным, его главная задача состоит в том, чтобы помогать людям, нуждающимся 

в помощи; 2) устанавливает границы между теми, кто живет в нем и за его пределами, оно помогает 

только своим нуждающимся. Если первое положение не вызывает трудностей, то второе означает, 

что государство всеобщего благоденствия отдает предпочтение своим гражданам, что может тракто-

ваться как дискриминация по национальному признаку. Оправдание государства всеобщего благо-

денствия заключается в достижении равновесия между универсальностью и партикулярностью, меж-

ду моральным принципом равного отношения к каждому человеку и моральной интуицией наличия 

особенных обязанностей по отношению к соотечественникам. Называя последние «политическими 

обязанностями», автор посвятил свой доклад обсуждению вопроса о том, возможно ли оправдать по-

литические обязанности, в особенности, государство всеобщего благоденствия, в глобальную эпоху. 

 

H. Takikawa 

 

CAN WE JUSTIFY A STATE OF GENERAL WELFARE IN THE AGE OF GLOBALIZATION? IN 

THE DIRECTION OF COMPLEX BORDERS 

 

On the one hand, we have a moral principle that we should treat persons equally. We have a moral principle of 

universality. On the other hand, we have an moral intuition that we have special obligations to our compatriots. 

We have a moral intuition of particularity. How can we reach equilibrium between universality and particularity? 

To put it another way, the welfare state assists the national poor. How can we justify favoring our nationals over 

foreigners? Can we justify the welfare state in an age of globalization? We have two approaches to defend the 

welfare state. The first approach, the relationship theory, starts from the intuition of particularity; the second ap-

proach, the assigned responsibility model, starts from the principle of universality. The refinement of the second 

approach leads us to a new conception of the world order: complex borders. Personal national boundaries are not 

simple any longer. Complex borders have been developed to work out the best solutions to various global prob-

lems. Globalization urges us to live in an age of complex borders. 
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В своей изданной посмертно работе «Сила и 

процветание» экономист Манкур Олсон задается 

вопросом, почему экономика многих стран бывше-

го СССР и других развивающихся стран, несмотря 

на то, что они наконец-то адаптировались к теоре-

тическим и практическим основам рыночной эко-

номики, не получили процветания, которое обеща-

ет эта экономическая модель всем, кто следует ее 

правилам. Суть его ответа на поставленный вопрос 

изложена в пространном рассуждении, которое, 

вполне может показаться элементарным для юрис-

та, но тем не менее его оригинальные мысли в ка-

честве инновационных тезисов, безусловно, заслу-

живают внимания экономистов.  

Вот это рассуждение:  

«Для реализации всех преимуществ торговли, 

должны установиться такие правовая система и 

политический строй, при которых будут обеспе-

чены соблюдение условий контрактов, защита 

имущественных прав, выполнение кредитных 

соглашений, образование обществ с ограничен-

ной ответственностью и которые дадут возмож-

ность длительного и широкого использования 

рынка капиталов, в результате чего инвестиции и 

займы станут более динамичными.  

Без таких институтов общество не сможет в 

полной мере ни воспользоваться преимущества-

ми рыночной экономики, ни организовать эффе-

ктивное производство сложных товаров, требу-

ющее кооперации многих людей в течение дли-

тельного периода времени, а также получать 

прибыль от иных многосторонних и долговре-

менных соглашений. Без правовой институцио-

нальной среды страна будет ограничена торгов-

лей принудительного характера.  

Чтобы реализовать преимущества от комплекса 

операций, в том числе и долгосрочных, всем чле-

нам общества необходимы не только свобода тор-

говли, но и право обеспечивать неприкосновен-

ность имущества и кредитных прав, кроме того, 

они должны иметь гарантированный доступ к 

справедливому суду, который обеспечит выполне-

ние условий заключенных ими контрактов, и даст 

право создавать новые формы расширенного сот-

рудничества и организаций, таких, например, как 

акционерное общество» [32, с. 185].  
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Олсон утверждает, что аналогичные рассужде-

ния относятся и к торговле, и к производству. Если 

таких правовых норм нет, то и процессы производ-

ства товаров будут вялыми и непредвиденными, 

имея форму слабой экономики, основанной на 

простом случайном обмене товаров первой необ-

ходимости и скоропортящихся продуктов.  

Каких-то двадцать лет назад Джеймс Буханан 

заметил, что некоторые нормативные ограничения 

в поведении любого человека по отношению к 

другим, отказ от насилия, положение каждого че-

ловека в части возможности его доступа к ресур-

сам, продуктам и услугам, а также сроки вступле-

ния этих норм в силу, должны стать пунктами пер-

востепенной важности в конституционном догово-

ре. В противном случае мы не можем даже серьез-

но думать о рыночной экономике. Следовательно, 

право и законы возникли почти как рациональный 

приоритет для широкого и систематического фун-

кционирования рыночной экономики, и, более то-

го, они возникли как имеющие характер публично-

го блага, т.е. как блага, которое не могло быть 

произведено в условиях самого рынка [5, с. 7]. 

Поэтому рынок не был аномичным. 

Утверждение Олсона и конструкция Буханана 

имеют непосредственное отношение к предмету 

исследования в этой статье, поскольку они оба 

установили решающую связь между свободной 

рыночной экономикой и правовой системой, 

связь настолько важную, чтобы утверждать, что 

право является ничем иным как условием во-

зможности рыночной экономики. Они утверж-

дают, что пред–существование права необходи-

мо даже для того, чтобы говорить о возможности 

соответствующего функционирования рыночной 

экономики. Фактически это не более, чем новое 

и более четкое эхо идей старины Гоббса. Мы 

иногда забываем, что близким по духу его зна-

менитому утверждению о жизни человека в есте-

ственном состоянии как «одинокой, бедной, бе-

спросветной, тупой и кратковременной» являе-

тся также еще одна высказанная им ранее в неве-

роятном озарении мысль: «В таком состоянии 

нет места для трудолюбия, так как никому не 

гарантированы плоды его труда, и потому нет 

земледелия, судоходства, морской торговли, 

удобных зданий, нет средств движения и перед-

вижения вещей, требующих большой силы, нет 

знания земной поверхности, исчисления време-

ни, ремесла, литературы, нет общества…» [24, с. 

89]. Идея, подобная этой, крайне важна для того, 

чтобы хоть как-то приблизиться к отношениям 

между глобальной экономикой и верховенством 

права. Наша задача состоит в том, чтобы 

попытаться понять, как эта проблема выглядит 

сейчас, когда, с одной стороны, утверждается, 

что рыночная экономика достигает глобального 

внедрения, а с другой − когда любой может убе-

диться, что параметры правового регулирования 

стали размытыми между территориальным госу-

дарством, называемым Вестфальским, и опреде-

ленными глобальными директивами или стандар-

тами, чьи природа и размах могут быть окружены 

тайной. В действительности, строго говоря, ника-

кого «глобального» права не существует, и вопрос 

состоит в следующем: возможно ли представить 

глобальную рыночную экономику с такой разно-

видностью права, которое не было бы глобальным, 

и соответствует ли этот вид права сегодняшним 

требованиям идеала верховенства права, пусть да-

же рассматриваемого не в таких строгих терминах, 

которые требуются в наше время.  

 

I 

 

Я начну с коротких разъяснений, касающихся 

понятия глобализации, которое я собираюсь ис-

пользовать, и разных значений идеи верховенст-

ва права, о которых пойдет речь. Имея в виду 

хорошо известное определение, я буду понимать 

здесь под глобализацией «процесс (либо совоку-

пность процессов), который олицетворяет тран-

сформацию в пространственной организации 

общественных связей и действий – оцениваемых 

в зависимости от их широты, интенсивности, 

скорости и прочности – порождающий транскон-

тинентальные или межрегиональные потоки и 

сети деятельности, взаимодействия и использо-

вания власти» [21, с. 68].  

В сущности, уже сейчас поверх установлен-

ных государственных границ идет очень слож-

ный и всеобъемлющий процесс человеческого 

взаимодействия, определяющий существование 

совокупности политических, экономических, ку-

льтурных и общественных связей, приоритет-

ность которых по отношению к местным, регио-

нальным, национальным ограничениям, по-

видимому, обеспечивает условия для создания 

новой транснациональной цивилизации. Как уже 

неоднократно отмечалось, хотя исторически все-

гда существовали различного рода связи, пересе-

кавшие границы человеческих сообществ, 

нынешний масштаб таких связей, их интенсив-

ность, мобильность и динамизм, о чем упомина-

лось в этом определении, следует рассматривать 

как признаки, которые носят качественно иной 

характер по сравнению с предыдущими истори-

ческими процессами. 
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Другой вопрос, как установить природу этого 

качественного отличия: для одних оно заключае-

тся в массовом присутствии частных субъектов, 

для других − в используемых средствах комму-

никации. При все при этом действительно важ-

ным представляется лишь то, что взаимо-

действие всех этих участников процесса и де-

ловых связей, которые они устанавливают, 

оказывают быстрое и очевидное влияние даже на 

отдаленные регионы, порождая сильную взаимо-

зависимость как между государствами так и ме-

жду различными сегментами гражданских об-

ществ, независимо от их отдаленности. 

Не думаю, что есть необходимость вступать в 

дискуссию о деталях полемики по вопросу гло-

бализации/антиглобализации (я рекомендую ра-

боту Д. Хелда и А. Макгрью [22]). И тем не ме-

нее, будем исходить из того, что сам по себе 

процесс глобализации в самом широком смысле 

– процесс необратимый. Как однажды заметил 

один автор, мы не собираемся искать какие–либо 

способы, чтобы загнать джина обратно в бутылку. 

Я думаю, что это творение, которое мы все, как 

истинные ученики Волшебника, выпустили в свет, 

будет продолжать свои более или менее неуклю-

жие эксперименты, не заботясь о том, к чему они 

приведут. И, наконец, я не могу не сказать о том, 

что волнует и вызывает большую тревогу, − то, что 

сейчас предстает перед нами, подчиняется и будет 

всегда в подавляющей степени подчиняться логике 

коллективных действий, а это определяет высокий 

уровень анонимности и обезличенности в действи-

ях людей и их реакциях и, следовательно, приведет 

к росту непредсказуемости в будущих результатах. 

Полагаю, что сама по себе идея «управления» эти-

ми сложными процессами, которыми сопровожда-

ется глобализация, или даже «возврата их назад», 

если и не иллюзорна, то, по крайней мере, чрез-

вычайно трудно осуществима. 

 

II 

 

Принимая во внимание другой компонент на-

звания этой статьи, я предлагаю использовать 

выражение «верховенство права» в трех значе-

ниях или смыслах, которые в то же время явля-

ются тремя степенями, или тремя ступенями 

концентрации этого понятия. Первый смысл – 

самый непосредственный и самый неизбежный – 
                                                           

 У меня нет намерения занимать какую-либо позицию от-

носительно теоретической проблемы верховенства права. Я 

лишь оговариваю отдельные аспекты её значимости, для того 

чтобы противопоставить их проблеме глобализации. Из пос-

ледних работ, посвященных углубленной разработке проблемы 

верховенства права, см.: [35].  

касается самого существования эффективных 

правовых норм как правил, предотвращающих 

насилие в обществе, устанавливающих имущест-

венные права и формы экономического обмена, 

при этом достаточно защищенных институтом 

принудительного применения. Это тот смысл 

понятия, который с ясностью может быть извле-

чен из мысли Гоббса, особенно когда он перечи-

сляет полномочия суверенной власти: во-первых, 

«власть предписывать правила, указывающие 

каждому человеку, какими благами он может 

пользоваться и какие действия он может пред-

принимать, не оказываясь стесненным в этом 

отношении кем–либо из своих сограждан»; во-

вторых, «право юрисдикции»… «ибо без реше-

ния споров не может быть защиты подданного от 

обид со стороны другого. Без такого решения 

споров остаются пустыми звуками законы о 

Meum (моем) и Tuum (твоем), и за всяким чело-

веком в силу его естественного и необходимого 

стремления к самосохранению остается право 

защищаться собственной физической силой, т. е. 

остается состояние войны, противоречащее той 

цели, ради которой установлено каждое государст-

во» [24, с. 125]. Следовательно, согласно этому 

первому смыслу, верховенство права эквивалентно 

существованию и действию законов, которые слу-

жат основой для обращения к судьям и судам. Мо-

жно сказать, что в этом смысле любой законный и 

эффективный правопорядок – даже несправедли-

вый с иных позиций – может быть рассмотрен как 

осуществление идеи верховенства права.  

Вторая степень или ступень концентрации 

идеи пытается пойти немного дальше. Здесь иде-

ал верховенства права требует, чтобы не только 

частные лица, но и публичная власть была бы 

субъектом права. Действия институтов власти, 

их законность, должны контролироваться судеб-

ными органами. Это измерение верховенства 

права со времен его формулировки в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина выражае-

тся через немецкую конструкцию теории 

Rechtsstaat (правового государства) и англий-

скую идею rule of law (верховенства права). Это 

так называемый принцип законности поведения 

властей, например, принцип законности в уголо-

вном и налоговом праве, или общий принцип 

законности в самом государственном управле-

нии. Он выражает идею, что право и законы 

имеют верховенство над произвольными дей-

ствиями властей. Как объяснил Дайси, это озна-

чает «абсолютное верховенство, или приоритет 

официального права в противовес произвольным 

действиям власти, что исключает самоуправство, 
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прерогативы или даже широкие дискреционные 

полномочия со стороны правительства. Англи-

чане подчиняются праву и только праву; любой 

из нас может быть наказан за нарушение закона, 

но никто не может быть наказан за что-либо дру-

гое» [11, c. 120].  

И, наконец, третий смысл – наиболее концен-

трированный с этической точки зрения – пред-

полагает два предыдущих. В дополнение к идее 

верховенства права он приписывает комплексное 

требование, заключающееся в том, что по своей 

сути правопорядок должен быть установлен по-

средством абстрактных и общих правил, которые 

обеспечивают формально равное отношение ко 

всем адресатам; правил, которые в достаточной 

мере стабильны и легкодоступны общественнос-

ти, не имеют обратной силы и могут быть при-

менены в судах. Это значение верховенства пра-

ва очень близко к требованиям формальной 

справедливости. Автор, который неминуемо до-

лжен быть здесь упомянут, – Лон Фуллер [15]. 

 

III 

 

Давайте проследим в общих чертах и в по-

рядке дискуссии как право было глобализовано 

или глобализуется сейчас и будет ли результат 

глобализации достаточно подходящим для со-

здания в этом новом глобальном праве неко-

торых смыслов, или ступеней, концентрации, 

упомянутых нами в концепции (понятии) верхо-

венства права. Я думаю, большинство юристов 

согласятся со мной, что относительно первого 

смысла, так сказать, определения Meum (моего) и 

Tuum (твоего) посредством принудительных 

правил и уголовно наказуемых запретов нанесе-

ния ущерба другим, национальное государство – 

это место, где право существует на данный мо-

мент. Здесь правовой глобализации не существу-

ет или практически не существует. Имуществен-

ные права и уголовное право еще не начали пе-

ресекать границы, чтобы попасть в сферу урегу-

лирования нормами глобального свойства. Они 

до сих пор регулируются и вводятся в силу в ра-

мках так называемых Вестфальских государств. 

То есть, не существует ни наднационального и 

глобального правового регулирования, в соо-

тветствии с которым имущественные права при-

знаются и принудительно защищаются, ни (или, 

как мы увидим позже, оно существует лишь в 

случайной форме) принудительных правовых 

норм глобального характера об определении и 

наказания преступлений. Не существует и глоба-

льного судьи, суда или трибунала, чтобы 

апеллировать к нему в поисках признания или 

защиты. Финансовый капитал может пересекать 

границы, но юридическое выражение собствен-

ности этого капитала остается под юрисдикцией 

внутреннего права. Загрязнение и кислотный 

дождь – это явления транснациональные, но пра-

вила, допускающие их появление, или ограничи-

вающие его, до сих пор остаются национальными. 

И я думаю, что в рамках дискуссии это утвержде-

ние может быть обобщено, ибо, несмотря на слож-

ное явление, каким является глобализации и безус-

ловное влияние, которое оказывает транснациона-

льная деятельность на многие части планеты, клю-

чевые аспекты жизни и экономической деятельно-

сти подавляющего большинства индивидов и кор-

пораций, которые населяют глобализованную пла-

нету, до сих пор регулируются внутренними пра-

вовыми нормами. Коммуникационная, экономиче-

ская и социальная глобализация пока что не сопро-

вождается соответствующей правовой глобали-

зацией. Глобальные действия недостаточно урегу-

лированы и подчинены нормами, и хотя этот факт 

можно было бы рассматривать как достоинство в 

прошлой, более беспокойной эре, известной как 

«Вашингтонское соглашение», сейчас в мировой 

литературе можно обнаружить настойчивое требо-

вание урегулирования процессов глобализации в 

целом [17; 20; 34]. 

Хочу подчеркнуть эту асимметрию между со-

циально-экономической глобализацией и глоба-

лизацией юридической для того, чтобы показать, 

что именно кажется мне самым важнейшим ис-

точником проблем и затруднений, связанных с 

процессами глобализации. Несоответствие ме-

жду безусловно глобальной природой многих 

действий и экономической деятельности, с одной 

стороны, и преимущественно внутренне-государ-

ственной природой правовых норм, поддержи-

вающих их, вызывает много ошибочных сужде-

ний, которые зиждутся на недовольстве, вызван-

ном глобализацией. Этот великий парадокс гло-

бальных действий проистекает из внутренних 

правовых норм, которые не в состоянии регули-

ровать многие параметры и последствия глоба-

льных действий – именно это я и хочу предста-

вить в своих рассуждениях. Какие же могут быть 

последствия этих глобальных действий? 

Первое − то, что сообщества (национальные 

или другие), у которых нет эффективного и под-

ходящего внутреннего права, просто не прини-

мают участия в процессе глобализации или, если 

и принимают, то играют совершенно пассивную 

роль. Имея явный дефицит глобального права, 

многим глобальным действиям участников про-
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цесса необходимы два основания поддержки: 

внутреннее право, из которого они исходят и 

внутреннее право, которым они оперируют. Но 

если последнее неразвито или его вообще не су-

ществует, то глобальные действия невозможны. 

Большие мультинациональные корпорации прос-

то не осуществляют экономическую деятель-

ность в тех странах, которые не соответствуют в 

разумной степени программе Гоббса. Одно из 

самых важных и очевидных преимуществ эконо-

мической глобализации – поток прямых зарубе-

жных инвестиций в те места и те экономики, где 

они нужны, – не касаются тех стран, причем, не-

зависимо от их размеров и мощи, о которых 

нельзя сказать, что там существует четкое и эф-

фективное государство. Поэтому все юридически 

неартикулированные (не имеющие четкой юри-

дической основы) сообщества лишены потен-

циальных благ глобализационных процессов. 

И все же, кажется очевидным, что сущест-

вуют некоторые эффекты глобализации, которые 

работают в обратном направлении и которые ве-

дут нас к неожиданным заключениям. Одной из 

отличительных и характерных особенностей 

глобального процесса, о чем уже неоднократно 

говорилось, является то, что потенциальный 

импульс, продуцируемый повсюду действием 

или положением дел, может оказывать влияние 

на остальные страны мира. Мы уже не можем 

более говорить, что наши страны обособлены 

друг от друга словно острова. Последствия 

вырубки лесов, кислотные дожди, инфекционные 

болезни, огромные проблемы с беженцами, не-

контролируемая миграция людей и т. д. могут не 

только иметь место в любой стране, но и, выйдя 

за ее пределы, оказывать значительное влияние 

на другие страны. В юридически неартикулиро-

ванных (unarticulated) сообществах могут возни-

кать многие негативные проявления, и быстро 

распространятся, по формальным и неформаль-

ным каналам, по всему глобальному миру к 

самым отдаленным местам. Очевидность этого 

обстоятельства привела к резкой смене в воспри-

ятии важности проблемы, к пониманию того, что 

подобная недостаточность государственного и 

местного правового регулирования может кос-

нуться каждого. Губительные последствия, тра-

ктуемые как продукты правовой недостаточнос-

ти, могут фактически инициировать настоятель-

ную необходимость создания или реформы юри-

дических и политических институций в тех соо-

бществах, где их не хватает. Например, предпо-

ложение, что так называемый «международный 

терроризм» является продуктом институциона-

льной слабости тех стран, где он возникает и от-

куда он может распространяться, для некоторой 

части американских неоконсерваторов послужи-

ло основанием после событий 11 сентября пред-

ложить важную программу «государственного 

строительства», в то время как совсем недавно 

они настаивали на крайне скудной диете для госу-

дарства [14]. Признание Милтоном Фридменом, 

несколько лет назад отстаивавшего приватизацию 

любой ценой, того, что, возможно, верховенство 

права более важно [цит. по: 14, с. 38], является по-

трясающим случаем на этом новом пути. Но как 

бы ни трактовали события 11 сентября (а я не ду-

маю, что вышеупомянутое истолкование единст-

венно верное), правда заключается в том, что этот 

состоявшийся коварный удар показал, что неко-

торые побочные негативные эффекты процесса 

глобализации не могут быть предотвращены или 

подавлены без существования во всех человече-

ских сообществах крепких правовых и политиче-

ских основ (articulation). И тут возникает большой 

парадокс, о котором я упоминал раньше. Незави-

симо от того, хотим ли мы, чтобы все человеческие 

сообщества пользовались благами глобализации, 

или хотим, чтобы человеческие сообщества не по-

страдали от ее негативных результатов, − наилу-

чшее решение выглядит одинаково: сообщества 

обеспечивают себя постоянным доходом с помо-

щью эффективного и хорошо организованного 

правопорядка, т. е. строго и хорошо устроенного 

государства. Политически и юридически не орга-

низованные (non–articulated) пространства явля-

ются теми областями, где глобализационные про-

цессы могут лишь нанести ущерб и не принести 

никакой пользы. Иначе говоря, в этот историче-

ский момент глобализации внезапно появилась 

необходимость реконструкции Вестфальского го-

сударства. 

 

IV 

 

Если нам действительно не хватает глобаль-

ного права для всего того, что относится к иму-

щественным правам, уголовному праву и т. п., то 

мы могли бы представить перспективу того, что 

имеем, в виде такой метафоры: разнообразная и 

тесно сплетенная сеть глобальных участников 

(мультинациональных корпораций, неправи-

тельственных организаций, групп и человече-

ских ассоциаций, даже отдельных индивидов), 

чьи действия и деятельность выходят за рамки 

государственных границ и, таким образом, прео-

долевают определяемую границами обширную 

мозаику сопредельных правовых и политических 
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порядков. Я знаю, что это преувеличение, тре-

бующее разъяснений, но дайте мне возможность 

подойти к реальности исключительно с позиций 

двойственного уровня выживания Вестфальского 

государства и существования целостности нали-

чной сети глобальной деятельности – это необ-

ходимо, чтобы понять аргумент, к которому я 

хочу прибегнуть. 

Рассмотренная сверху панорама представляе-

тся глобальному участнику как разнообразное 

политическое и правовое меню для действий – 

экономических или иных, которые он намеревае-

тся совершать. Это то, что было названо «поли-

гамией места» или «мультилокализмом», – усло-

вие, согласно которому участнику предлагается 

возможность разносторонних отношений с раз-

личными правовыми сферами: «разные действу-

ющие правила в различных местах могут быть 

предметом выбора. Субъекты, меняя место, не-

смотря на законы гражданства, которыми они до 

сих пор отмечены, могут входить в контакт с но-

рмативным миром, отличающимся от их собст-

венного» [13, с. 46]. Итак, юридическая и поли-

тическая карта, на которую устремлен взгляд 

глобального участника, возникает как бесчис-

ленные предложения, которые могут быть 

выбраны, в соответствии с его предпочтениями и 

интересами. Это право «a la carte» (индивидуаль-

ное, по выбору – фр.). Оно возникло задолго до 

нас в экономических дискуссиях на тему так 

называемой «делокализации», т. е. стратегии 

сдвига большими корпорациями процессов прои-

зводства, когда каждую фазу помещают в разные 

правопорядки и переносят из одного правопоря-

дка в другой в соответствии с их интересами. 

Следует сказать, что это неизбежное затруднение 

в текущий момент глобализации. Глобальных 

участников «отличает мобильность и они могут 

позволить себе «шопинговую поездку» между 

разными национальными правопорядками» [6, с. 

57]. От безупречного мистера такого-то, полу-

чающего удовольствие от сексуального туризма, 

позволяя себе действия, которые могут быть 

криминалом в его государстве, до корпораций, 

размещающихся в тех местах где, например, дет-

ский труд не запрещен. Могучий размах глоба-

лизации позволяет нам выбирать правовые 

нормы так, как нам удобно. Такой, не самый лу-

чший, способ выбора, хотя и не новый в истории, 

тем не менее, весьма распространенный в наше 

время. Наряду с этим, интенсифицируются дей-

ствия новых последствий: соревнование между 

правопорядками, для привлечения потребителей 

норм, будь это мультинациональные корпора-

ции, туристы или другие участники глобали-

зации. Поэтому правопорядок приобретает ту 

форму, которая привлекательна для экономиче-

ских агентов и может лучшим образом удовле-

творить интересы тех, кого он хочет привлечь. 

Так что более выгодно представить свой право-

порядок как «юридический рай» для деятельнос-

ти, в которой глобальный участник заинтересо-

ван и является предпочтительным для него. Это 

соревнование парадоксальным образом сближает 

правовые системы, и это можно считать первым 

шагом на пути к единообразию нормативных 

содержаний, но в этом можно также усмотреть и 

темную сторону, поскольку доминируют инте-

ресы глобального рынка правовых систем. Будут 

выбраны те системы, которые предложат самую 

низкую цену ведения деловых операций. 

Одним из наиболее тревожащих аспектов 

этих затруднений на рынке правопорядков, ко-

торые влечет глобализация как процесс, является 

то, что главный интерес участников глобали-

зации относительно тех правовых норм, в сфере 

действия которых они предпочитают находиться, 

обусловлен тем, что эти нормы должны быть 

эффективны и действенны. Его не интересует их 

легитимность. Если они устраивают его, он вос-

пользуется ими, чтобы защитить свою деятель-

ность. Исходя из этой перспективы, глобали-

зация может быть средством консолидации и 

поддержки нелегитимных политических режи-

мов. По сути, это процесс, которому существо-

вание двух дальнейших степеней верховенства 

права не нужно. Глобальная экономика нуждае-

тся только в первом смысле верховенства права. 

Не требуется, чтобы нормативные акты властей 

страны, к которым человек обращается, были бы 

предметом какого-либо правового контроля или 

сдерживания независимых судов. Самые неконт-

ролируемые диктатуры были способны предло-

жить привлекательные ниши для деятельности 

участников глобальных процессов. Никто из них 

не настаивал на применении формальных требо-

ваний концепции «прав». Возможно, это беспо-

койство о стабильности законов, но не об их об-

ратной силе, их всеобщности или даже их пуб-

личности. Расследование интернациональной 

политической коррупции показало существова-

ние систематической практики покупки и про-

дажи юридической силы норм права большими 

мультинациональными корпорациями [ср.: 29]. И 

это не только их суждение о легитимности той 

или иной власти, поскольку это ведет к повыше-

нию эффективности управления, но и их согла-

сие с тем, как некоторые из этих властей рас-
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поряжаются управляемыми ими человеческими 

ресурсами, не взирая на источник их легитимно-

сти, не спрашивая о природе правовых норм, в 

соответствии с которыми они развивают свой 

бизнес, если только эти правовые нормы благо-

приятствуют их деятельности. 

 

V 

 

Мы увидели, как участники глобализации мо-

гут выбирать правовые нормы согласно своїм 

предпочтениям. Это относится и к уголовному 

праву. Уместно обратить сейчас внимание на 

некоторые особенности уголовного права глоба-

лизации, поскольку, как напоминает высказыва-

ние Дайси, идея законности наказания всегда 

была одной из базовых составляющих верховен-

ства права. Действительно, зависимость исполь-

зования силы от законности – это, как было заяв-

лено ранее, ядро второй степени интенсивности 

идеи верховенства права. И, более того, это то, 

что проповедовалось двумя великими правовыми 

традициями, начиная от Великой Хартии Воль-

ностей (§ 39) до французской Декларации прав и 

свобод человека и гражданина (гл. 7). Кроме то-

го, это было явно признано Всемирной деклара-

цией прав человека ООН: «Никто не может 

быть осужден за преступление на основании 

какого-либо действия или бездействия, которые 

на время их совершения не являлись преступ-

ными по национальным законам или согласно 

международному праву» (ст. 11). 

Верховенство права конденсировалось здесь в 

принципе законности наказания (penal legality): 

nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (нет 

преступления без закона – нет наказания без за-

кона). И оно раскрывается во множестве требо-

ваний к природе уголовных законов: sine lege 

stricta (запрещение аналогии широкого толкова-

ния), sine lege scripta (отрицание неустойчивого 

и меняющего обычного права), sine lege praevia 

(запрет обратной силы), sine lege certa (никакой 

неопределенности в описании преступления). 

Поэтому наш вопрос заключается в следующем: 

существует ли глобальное уголовное право? И 

возможен только один ответ: такого феномена не 

существует. Чтобы прийти к такому заключе-

нию, достаточно вспомнить ограничения Ме-

ждународного Уголовного Суда, что, несомнен-

но, можно расценивать как огромный диплома-

тический успех. Он имеет дело с весьма ограни-

ченным списком преступлений: геноцид, престу-

пления против человечества, военные преступ-

ления; он до сих пор основывается на принципе 

территориальности, который предполагает, что 

государство должно принять его юрисдикцию, 

но, как известно два самых больших участника 

процесса глобализации, США и Китай, до сих 

пор еще не подписали этого соглашения. Он ра-

ботает согласно принципу дополнительности: 

международный уголовный суд рассматривает 

дела лишь в том случае, если национальные суды 

не действуют. Он не имеет власти требовать, 

чтобы государство соблюдало его решения. На-

конец, можно считать, учитывая противо-

действие США, его финансовая поддержка будет 

недостаточной, вследствие чего его независи-

мость будет оставаться под угрозой. Считаю, не 

будет преувеличением утверждать, что деятель-

ность Международного Уголовного Суда на се-

годняшний день можно считать неэффективной. 

Уголовное право по-прежнему устойчиво ис-

поведует принцип территориальности, глобаль-

ное право же гордится тем, что оно перешагнуло 

через такой принцип. Уголовное право, как регу-

лятор использования силы, тесно связано с идеей 

территориального суверенитета и действенно как 

право, в основном определенное территорией. На 

территории государства применяется государст-

венное уголовное право; применение зарубежно-

го уголовного права запрещено. Глобальное пра-

во по своей природе должно стремиться преодо-

леть границы в своем описании преступлений, 

процесса расследования и уголовной юрисдик-

ции, однако дело обстоит не так. Скорее про-

исходит нечто противоположное. Вместе с гло-

бализацией появились новые международные 

правонарушения, с которыми очень тяжело бо-

роться, потому что правонарушители обычно 

используют изменения в уголовной юрисдикции, 

национальные различия в классификации прес-

туплений и изменения принципов в экстрадици-

онном праве (отказ от экстрадиции соотечест-

венников и т. д.) приспосабливаясь к различным 

видам так называемого «уголовного рая» («penal 

paradises»), которые, подобно различным видам 

«налогового рая» («tax paradises»), очень удобны 

для игнорирования верховенства права. Кроме 

того, те, кто, как администрация Джорджа Буша, 

пытаются развить процедуры, в которых гаран-

тий цивилизованного уголовного права не суще-

ствует, продолжают «детерриториализацию» за-

ключенных (в Гуантанамо или в других странах), 

для того, чтобы действовать на маргиналиях 

права. Такое использование территории уголов-

ного права указывает на слабость глобального 

права в отношении уголовных правонарушений. 

И подобно этому, появление новых транснацио-
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нальных правонарушений, основанных на аси-

мметрии между экономическими и социальными 

аспектами глобализации и их юридических от-

ражениях. Эта асимметрия, выраженная в юри-

дических определениях, крайне важна, посколь-

ку ставит под сомнение саму концепцию права, 

которая подразумевается процессами глобали-

зации. Идея права как нормативного устройства 

для управления использованием силы [4], остае-

тся в границах территориальности, в то время 

как транснациональный правовой порядок гло-

бализации стремится работать без каких бы то ни 

было явных проявлений принуждения.  

Я не хочу заканчивать тему уголовного права 

глобализации, не уделив внимания некоторым 

вытекающим из нее философским проблемам. 

Это некоторые принципиальные вопросы, возни-

кающие тогда, когда мы помещаем некоторые 

важные элементы теории преступления в среду 

глобализации. Немецкие разработки общей тео-

рии преступления как действия, типичного, 

противоправного и виновного, воспринимаются в 

качестве одного из самых важных достояний ев-

ропейской континентальной правовой науки для 

конструирования современного и наполненного 

гарантиями уголовного права. Воспринимая 

«противоправность» как выражение принципа 

законности, мы придем к заключению, что гло-

бальное право не имеет своего собственного 

ответа на этот вопрос. Как следствие, относи-

тельно «типичности» как точного и определен-

ного описания наказуемых типичных деяний, 

глобальное право также ничего не может сказать. 

Давайте посмотрим вкратце, с какими проблема-

ми должны столкнуться сторонники известного 

доктринального равенства. 

Если истинно, что одним из измерений про-

блемы глобализации является пространственное 

измерение, то сама идея преступления как «дей-

ствия», которое имеет место в пространстве, мо-

жет поставить ряд проблем. Благодаря новым 

технологиям и глобальным сетям коммуникации, 

сама идея человеческого действия и идея резуль-

тата или исхода этого действия становятся сове-

ршенно смещенными. Проблема так называемого 

locus comissi delicti (места совершения преступ-

ления) возникла перед нами во всей своей непри-

крытости: в этом упраздненном пространстве гло-

бализации мы не можем знать, где исток действия 

и где возникают его результаты. Старая проблема 

тех преступлений, которые начинаются по одну 

сторону границы, а в результате заканчиваются по 

другую сторону, становится сейчас весьма актуа-

льной, причем до такой степени, что сама идея че-

ловеческого действия становится настолько расп-

лывчатой, что её невозможно осмыслить как реа-

льный предмет методов доказывания. 

Не меньше проблем существует и в отноше-

нии «виновности». Крупные преступления гло-

бализации, преступления против окружающей 

среды или экономические преступления – это 

преступления, редко совершаемые отдельными 

людьми. Они в основном совершаются больши-

ми корпорациями, т. е. юридическими лицами. И 

проблема уголовной ответственности юридиче-

ских лиц чрезвычайно сложна [3]. Рекомендация 

Совета Европы от 20 октября 1988 года отразила 

эту трудность:  

«1. Предприятия должны подлежат ответ-

ственности за совершенные преступления в 

процессе их деятельности, даже когда преступ-

ление не направлено на достижение цели пред-

приятия.  

2. Предприятие также должно полежать 

ответственности независимо от того, будет ли 

установлено физическое лицо, которое подлежит 

ответственности за это преступление». 

Эта рекомендация была ограниченно эффек-

тивной, поскольку не могла быть распространена 

на страны, находящиеся вне сферы Совета. На-

ряду с гражданской ответственностью эта реко-

мендация должна была предусмотреть и уголов-

ную ответственность для крупных участников 

глобализации, поскольку в их деятельности зача-

стую заключается угроза некоторым важным 

общественным благам. Проблема состоит в том, 

что правовая теория связывает виновность с пер-

сональными психологическими процессами, ко-

торых нет у юридических лиц. Деятельность 

большой глобальной корпорации может быть до 

такой степени разветвленной ой настолько ано-

нимна, что фактически «никто» не совершает 

наказуемых действий. 

 

VI 

 

В этом докладе поддерживается некоторый 

скрытый скептицизм относительно возможнос-

тей глобального права реализовать идеал верхо-

венства права. Думаю, существует общепринятое 

убеждение, что все различные смыслы или сте-

пени концентрации понятия верховенства права 

основываются на концепции права, распростра-

ненной в государствах, называемых вест-

фальскими. То есть, на опыте права как нормати-

вного устройства принудительного характера, 

претендующего на то, что оно может обязывать в 

определенных территориальных границах, более 
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или менее протяженных, но определенных 

внутри пространства. Это, конечно, не означает, 

что кто-то настаивает преимущественно на про-

странственном и «статистическом» восприятии 

правовой реальности, как если бы правовая карта 

мира была только разновидностью мозаики пра-

вовых пространств, изолированных и недоступ-

ных. Если правовая реальность возникает сегод-

ня как глобальный или транснациональный по-

ток, то это только потому, что право стремитель-

но выходит за рамки границ и юридические 

нормы, касающиеся экономических действий 

или же окружающей среды, оказывают влияние, 

распространяющееся далеко за пределы их дей-

ствия. Тем не менее, мой скептицизм вызван тем, 

что идеал, к которому мы стремимся, все еще не 

в состоянии приобрести необходимые формы гло-

бального или транснационального права. Там же, 

где право приобрело реальное транснациональное 

измерение, оно покоится на классических основа-

ниях международного права: нормах коллизионно-

го права и договорах. Недостаточность этих норм 

коллизионного права в разрешении транснациона-

льных споров, вследствие чего количество догово-

ров в последние двадцать лет многократно увели-

чилось (говорят о существовании более чем 50 000 

действующих международных договоров), лишь 

свидетельствует о сложности и интенсивности от-

ношений вне границ, но разрешения сути вопроса 

не достигает. Как коллизионные нормы, так и Вен-

ская конвенция договорного права апеллирует к 

внутреннему праву, чтобы поддержать обязываю-

щую природу норм и таким образом поддержать 

верховенство права.  

Я не хочу присоединяться к дебатам, а также 

не желаю пополнять обширную библиографию 

по международным организациям, таким как 

ООН или региональным, таким как ЕЭС. Однако 

для большинства юристов является приемлемым 

то, что глобализация в ее новом юридическом 

измерении стремится выйти за координаты, 

определяющие международное право. Для них 

это нормально и поэтому делается предположе-

ние, что глобальное право стремится быть выше, 

быть чем-то большим, нежели просто разви-

вающееся международное право. Поэтому я 

предпочитаю рассмотреть более подробно три 

институциональных и нормативных составляю-

щих этого нового вида права, остановившись на 

том, каким образом они могут удовлетворять 

требованиям верховенства права. Эти состав-

ляющие – так называемое lex mercatoria (торговое 

право), Всемирная торговая организация и природа 

и границы так называемого «мягкого права». В 

итоге я постараюсь сформулировать отличия ме-

жду разными видами международных правовых 

норм и их возможностями относительно верховен-

ства права. 

 

VII 

 

Значительная часть литературы о глобализа-

ции посвящена примерам или моделям нового 

типа права, которые породил этот транснациона-

льный процесс, новое lex mercatoria, контроли-

рующее международные коммерческие действия 

и стремящееся выйти за пределы государств, 

обязывая без применения государственного при-

нуждения. Это новое право заслуживает кратко-

го анализа с точки зрения правовой теории. 

Название «lex mercatoria», о котором много 

говорится в литературе о глобализации, когда 

речь идет о новом развитии права, не измени-

лось. Оно явно относится к феномену, вырабо-

танному в средние века торговым правом. За 

пределами локальных юридических норм и 

юрисдикцией средневековых купцов развивалось 

спонтанное право, т. е. право, не произведенное 

какой-либо местной властью, а базирующееся на 

соглашениях и коммерческих обычаях, требую-

щее универсального применения, предназначен-

ное скорее для самих купцов как для пространст-

венно нелокализованных участников под спе-

циальной юрисдикцией (так называемых «консу-

льств»), чем для деловой деятельности в опреде-

ленных территориальных координатах [cм.: 12, 

гл. 1]. В современном процессе глобализации 

одной из наиболее характерных юридических 

составляющих является именно международное 

коммерческое право, чьи общие черты приблизи-

тельно одни и те же: спонтанность, конвенцио-

нальное развитие, независимость и выход за го-

сударственные границы, создание особой разно-

видности деятельности для решения конфликтов 

путем арбитража. «Развитие этого нового, уни-

версально спланированного lex mercatoria (тор-

гового права), которое устанавливает один из 

наиболее важных структурных аспектов измене-

ний, переживаемых так называемым частным 

экономическим правом, в качестве пути преодо-

ления недостатков «клинического метода» ра-

зрешения правовых конфликтов, и скромные ре-

зультаты, полученные «превентивным методом» 

в составлении однообразного торгового права, 

имеют свои основы в обычном праве, и зачастую 

на них ссылаются при оформлении иска в арби-

траж» [cм.: 12, c. 79–80]. 
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Из чего состоит это право? Существует много 

дискуссий относительно его главных и наиболее 

характерных компонентов. Мы не касаемся ни 

международного коммерческого законодательст-

ва, основанного на договорах, ни продукта так 

называемого «общепринятого права», а ведем 

речь о «совокупности правил поведения и обще-

принятых и типичных одинаковых формулиро-

вок интерпретаций, которые обобщены постоян-

ным и повторяемым способом в международной 

торговле и принимаются частными лицами бла-

годаря общей убежденности в их обязательном 

характере». Им сопутствует существование Ме-

ждународной торговой палаты с ее полномочием 

устанавливать правила и процедуры, к которой 

присоединился Международный арбитражный 

суд, имеющий прекрасную репутацию [12, c. 89, 

99]. По правилам, которые он устанавливает, 

осуществляется тысячи международных опера-

ций, (единообразное использование аккредити-

вов, типичные контракты и стандартизированные 

контракты, общие условия покупки и продажи, 

стандартные соглашения относительно транспор-

тировки, строительства и т. д., типичные оговорки 

касательно купли–продажи, ограниченной ответст-

венности и т. д.). Все это опирается на право, со-

зданное за пределами государства, и хотя, по об-

щему мнению, это право несколько эфемерно и 

многие его важные моменты находят поддержку 

государственного внутреннего права (корпорации 

создаются и регистрируются, основываясь на внут-

реннем праве, и тяжбы часто решаются на терри-

тории государств), тем не менее, оно весьма 

распространено и на первый взгляд в нем присутс-

твуют удивительные свойства. Давайте попытаем-

ся рассмотреть эти аспекты более тщательно.  

Существует мнение, что новое lex mercatoria 

базируется не на чем ином, как на естественном 

праве [9, c. 167]. На самом же деле тщательное 

изучение его основного содержания свидетельс-

твует об ином. Действительно, несмотря на 

большое количество операций, зарегистрирован-

ных в соответствии со стандартами этого нового 

вида права, было показано, что работа арбитража 

не столько сложна, сколько избирательна: неко-

торые исследования эмпирического характера 

позволили сделать вывод, что решений, базиру-

ющихся только на этом праве, на самом деле не-

много [8], конфликты возникают очень редко и, 

когда они действительно появляются, решаются 

на основе внутренней юрисдикции, далекой от 

гибкости и приспособляемости lex mercatoria. Но 

как их происхождение вне государства, так и их 

рассеянность и низкий уровень конфликтности 

могут быть объяснены таким моим предположе-

нием: на значительном пространстве они явля-

ются юридическими средствами, с помощью 

установления формальных компонентов контра-

ктов и их интерпретации способствующих ме-

ждународным коммерческим операциям. Они 

относятся не так к содержанию той или иной 

операции, как к правовым формам, посредством 

которых они выражены. И если это так, тогда 

можно сказать, что все те, кто принимает участие 

в международной торговой деятельности, для 

того, чтобы сделать торговлю проще, имеют об-

щую заинтересованность в эффективности таких 

однородных оговорок, поскольку они облегчают 

коммерческую деятельность. Таким образом, это 

ни что иное, как общие и совместные интересы 

социальных учреждений, создающих институцио-

нальную сеть для удовлетворения этих интересов. 

В экономических выражениях это звучит следую-

щим образом: обобщенная и общая информация о 

формах контрактов и их применении может спо-

собствовать уменьшению всех издержек по опера-

циям с совпадающими интересами [31].  

Если бы это было так, то мы смогли бы 

осмыслить структуру нового lex mercatoria как 

решение проблемы координирования через «об-

щее соглашение» [28]. Договорной, основанный 

на традициях характер этого права мог бы быть 

объяснен природой проблемы, которую мы 

пытаемся разрешить, проблемы, в которой сов-

падение интересов между участниками преодо-

левает конфликт интересов. Правила, установ-

ленные Международной торговой палатой (ICC), 

принимались бы как решение проблемы, и реше-

ние арбитражей были бы скорее провозглаше-

нием верховенства закона, принятого всеми, не-

жели решением конфликта. Это обеспечивало бы 

также ответ на предполагаемый самопринуж-

дающий характер этого права, которое может 

вследствие этого пренебрегать государствен-

ными институтами принуждения. Стандарты, 

которые разрешают проблему координации, яв-

ляются самопринуждающими в силу того, что 

все участники заинтересованы в их одобрении 

больше, чем в их нарушении, поскольку это 

означало бы действие, направленное против их 

собственных интересов. И, наконец, это также 

обеспечивает удовлетворительное объяснение 

компонента «исключения», который иногда при-

писывали этому виду права. Как было уже сказано, 

это lex mercatoria работает, вновь утверждая себя 

по отношению к тем, кто не следует ему и кого, 

таким образом, исключают из международной тор-

говли. Однако его черты допускают менее агресси-
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вное объяснение: любой участник, игнорирующий 

стандарты, которыми координируются интересы 

глобального движения, но, тем не менее, устана-

вливающим коммерческие отношения с операцио-

нальными издержками, исключается из конкурент-

ных условий. Следовательно, это не исключение из 

рынка, а скорее самоубийственная стратегия. 

Предлагались и иные подобные объяснения 

этого вида права, и некоторые из них заслужи-

вают внимания: те, что сформулированы на ос-

новании повторяющихся проблем, таких как 

проблема, касающаяся дилеммы заключенных, 

или же проблема, возникшая в связи с попытка-

ми коммерческих субъектов защитить свою ре-

путацию [16], но я предпочел бы не вспоминать 

о них сейчас, потому предлагаю посмотреть на 

это с позиций комплексного решения проблем 

координации между коммерческими субъектами 

глобального рынка. Это позволит нам прийти к 

двум заключениям, которые могут быть инте-

ресны и которые я сейчас собираюсь предложить 

для обсуждения. С одной стороны, посредством 

этого типа права могут быть достигнуты неко-

торые цели верховенства права: в частности ра-

зумная степень предсказуемости, которая являе-

тся важным условием для проведения экономи-

ческой деятельности. Но, с другой стороны, сфе-

ра реализации верховенства права весьма огра-

ничена, ибо, когда эта деятельность покидает 

структуру идентичности интересов и входит в 

пределы конфликта интересов, lex mercatoria не 

служит для упорядочивания поведения, она по-

казывает условия безоружного права (unarmed 

law), необязывающего права (non–binding law). 

Если, как я думаю, решение проблем справедли-

вости принадлежит к области конфликта интере-

сов, тогда глобальное торговое право не служит 

достижению справедливости.  

 

VIII 

 

Если бы в качестве примера или модели орга-

нической особенности глобализации предложить 

какой–либо институт, то им была бы Всемирная 

торговая организация (ВТО). Это было темой 

интересных дебатов относительно возможностей 

этой организации взять на себя «глобальное 

управление» или провести необходимую «кон-

ституционализацию» международного права [36, 

гл. XIII]. Уместно рассмотреть суть этого пред-

ложения с точки зрения философии права, т. е. 

обратиться к его предпосылкам. Конечно, я не 

собираюсь описывать это в деталях (испанские 

читатели получат хорошее представление об 

этом в [10], английские – в [25]), но лишь подче-

ркну некоторые его характерные аспекты, чтобы 

потом предложить интерпретацию природы 

обязывающей силы его предписаний. ВТО – это 

организация, созданная в соответствии с важным 

международным соглашением коммерческого 

характера, целью которого было достижение 

широчайшей степени либерализации в вопросах 

торговли. Её истоки в Генеральном соглашении 

по таможенным тарифам и торговле (ГАТТ), 

были сфокусированы в основном на таможенных 

тарифах и их отмене для определенного ассор-

тимента коммерческих продуктов. В настоящее 

время она регулирует более широкий круг воп-

росов, в том числе нормы и условия для всех ви-

дов коммерческих продуктов, включая регуля-

цию и либерализацию услуг. Она имеет дело не 

только с проблемами снижения тарифов, но и с 

теми действиями государств, которые могут вре-

дить экономической либерализации: установле-

ние квот, лицензии на импорт или субсидий лю-

бого вида. Не углубляясь детально в огромную 

массу положений, регулирующих деятельность 

этой организации, рассмотрим более детально 

способ ее функционирования и то, какие это 

имеет следствия для нашего исследования. Это  

транснациональный организм, принимающий 

решения путем обсуждения и консенсуса, пытаясь 

достичь, после изматывающих переговоров, мини-

мальных соглашений, имеющих нормативную си-

лу. Как уже было сказано, это форум постоянных 

переговоров и периодических круглых столов «ау-

тентичного рынка правил» [36, c. 538]. Члены ор-

ганизации договариваются и обмениваются 

коммерческими порядками для своих продуктов и 

интересов и выражают результаты переговоров в 

нормах транснационального права, которые обяза-

тельны для всех участников. К тому же у органи-

зации есть оговорка, названная «наиболее привиле-

гированная нация», в соответствии с которой те 

участники, которые в двустороннем порядке со-

здали особенно привлекательный режим для опре-

деленного товара, обязаны сделать этот режим до-

ступным для всех государств-членов. Это допуска-

ет выражение рационального свойства «всеобщно-

сти» норм, исходящих от ВТО. 

ВТО состоит из государств–членов как непо-

средственных адресатов. Его принципы, правила 

и решения имеют приоритет над их внутренним 

правом, что принуждает их менять те аспекты 

собственных правопорядков, которые проти-

воречат им. И, что более важно, у ВТО есть ме-

ханизм решения конфликтов: Комиссия урегули-

рования споров (DSS) может быть рассмотрена 



Франциско Лапорта 

Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 45 

как совокупность вторичных правил, где разре-

шение споров и разногласий, интерпретация пра-

вил и исполнение решений возлагается на нейт-

ральный орган. Эта система работает с рациона-

льной эффективностью и высокой степенью под-

держки части участников. Пользуясь терминоло-

гией Герберта Харта, мы можем сказать, что шаг 

от «доюридического» к юридическому миру сде-

лан, поскольку мы можем идентифицировать в 

системе как первичные, так и вторичные правила. 

И это, действительно, правовой мир, превалирую-

щий над правом отдельных государств. Следова-

тельно, в этом случае международное сотрудниче-

ство выработало настоящее глобальное право, т. к 

общие и публичные правовые предписания приме-

няются независимым органом, не ограниченным 

государственными границами. Вот почему ВТО 

иногда предлагают принять в качестве модели для 

будущего глобального права. 

Чтобы проанализировать это более детально, 

мы должны понять, что лежит в основе обязате-

льности соблюдения и выполнения правил и ре-

шений ВТО. Не существует органа между ВТО и 

государствами–членами, который исполнял бы 

эти решения. Не существует также и органа, ко-

торый стоял бы над обоими, как это бывает при 

решении сложных проблем, например, таких, 

которые возникают из-за противоречий между 

решениями Организации и международными со-

глашениями по окружающей среде. Где они при-

обрели эту обязательность? Думаю, на этот воп-

рос можно ответить исходя из современной тео-

рии глобальных общественных благ, которые 

воспринимаются как мощный инструмент для 

понимания этой новой эры [cм.: 26; 30]. Если 

посмотреть на ВТО как на организацию, управ-

ляющую глобальным общественным благом, то, 

возможно, некоторые причины объяснений этого 

несомненного успеха в регулировании появились 

еще до нас. Общественное благо характеризиру-

ется двумя чертами: неограниченность и некон-

курентность в потреблении. Учет неограничен-

ности означает, что если ресурсы существуют, то 

невозможно не допустить их потребления ка-

ждым. Неконкурентность потребления означает, 

что потребление ресурсов одним из участников 

не уменьшает количество доступного ресурса 

для остальных. Глобальное общественное благо 

прибавляет к этим характеристикам еще одну: 

тот факт, что все его плоды должны быть ква-

зиуниверсальными в отношении стран, людей и 

поколений [26, c. 10–11]. Хорошо известно, что 

наибольшая проблема, связанная с обществен-

ными благами, состоит в том, что если они суще-

ствуют и ими могут пользоваться все без исклю-

чения, то конкуренции в их потреблении не су-

ществует, так что у участников нет мотивации 

производить их, тем более, что это тяжело с точ-

ки зрения частного обеспечения. Как бы то ни 

было, в сферу действия рыночного механизма не 

включается обеспечение общественными блага-

ми. И это, несомненно, одна из наиболее 

серьезных проблем, с которыми сталкивается 

процесс глобализации, поскольку если этот про-

цесс – явление социально-экономическое, чьей 

движущей силой является рынок обмена, тогда 

сложность заключается в производстве общест-

венных благ. Но с ВТО этого не случилось. По-

чему? Потому что общественные блага, ко-

торыми она управляет, являются не чистой, а 

смешанной формой общественных благ, тем, что 

технически называется «клубом общественных 

благ». У этого вида общественного блага есть та 

особенность, что характеристика неограниченно-

сти проявляется в них не в полной мере: эконо-

мические участники могут быть исключены из 

потребления. И только те, кто являются членами 

клуба, могут употреблять блага как обществен-

ные. Так же и с ВТО. Общественное благо, ко-

торым она управляет, это свободный рынок то-

варов и услуг, так сказать, положение вещей, за-

ключающееся в отсутствии экономических, пра-

вовых и тарифных барьеров на международном 

рынке товаров. И возможность, которая есть у 

этой организации, является возможностью ра-

зрешения или запрета доступа на этот рынок 

гражданам или товарам государства. Итак, его 

неограниченность ограничена, потому что любое 

государство, желающее присоединиться к орга-

низации, должно провести ряд правовых и це-

новых реформ, которые можно назвать «вход-

ным билетом». Оставаясь за пределами ВТО, го-

сударство отдаляет себя от возможности совер-

шения коммерческих трансакций за пределами 

своих границ, поскольку тарифные ограничения, 

которыми пользуется одно государство, будут 

вызывать ответные ограничения со стороны 

стран–членов организации. Только находясь 

внутри «клуба», можно получить выгоду от об-

щественных благ, управляемых этой органи-

зацией. И чтобы быть членом организации, нуж-

но подчиняться ее требованиям. Вот причина 

нормативной силы ее решений. Их эффектив-

ность несомненна: их существование привело 

почти к полному исчезновению двусторонних 

коммерческих соглашений в смысле «междуна-

родной коммерции». 
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Эта особая природа ВТО означает, что ее 

члены, являющиеся суверенными государствами, 

отказываются выходить из него и принимают 

существование четких ограничений их суверени-

тета. Они также принимают существование «сог-

ласия» создать систему органов разрешения спо-

ров, которая работает на двух уровнях, по первой 

инстанции и апелляции, и чьи решения, какими 

бы они не были, принимаются всеми членами, 

вплоть до исключения из организации, хотя та-

кое решение никогда и не принималось. Сейчас 

не время, да это и не в моей компетенции, чтобы 

анализировать правовую систему ВТО. Это нуж-

но только для того, чтобы продемонстрировать 

наиболее успешный, из известных нам, путь пос-

троения глобальной правовой нормативной базы, 

действующей по ту сторону национального го-

сударства. Но нельзя сказать, что этот локальный 

правовой порядок будет таким же, как правовой 

порядок государства. Право ВТО гибкое, его 

нормы принимаются путем соглашения и не ис-

ключают соблазна «вольного прочтения» и 

борьбы за то, чтобы найти «обходные пути», осо-

бенно наиболее могущественными странами. Но, 

как бы там ни было, можно сказать, что разумная 

степень предсказуемости и всеобщности произво-

дна от этого. Было бы гораздо труднее подтвер-

дить, что в этом заключена реальная зависимость 

от власти права. Конечно, разные агенты органи-

зации являются субъектами этих правил, но не 

следует забывать, что, вследствие широко извест-

ной нехватки демократии в процессе принятия 

норм и решений, значительные экономические 

силы (США и ЕС) получают ряд привилегий и 

особых режимов в ущерб остальным странам, тоже 

являющихся членами этой организации, но не 

имеющим доступа на равных условиях к их внут-

ренним рынкам. В таких ситуациях норма неспра-

ведлива, но нельзя сказать, что ее не существует. 

 

IX 

 

Пользуясь терминологией, относящейся к 

юридическим аспектам глобализации, мы можем 

сказать, что идея верховенства права всегда 

предполагает «жесткое право» («hard law»), а 

глобализация показывает его наиболее характер-

ные очертания через некоторые вариации того, 

что зовется «мягким правом» («soft law»). Таким 

образом, сейчас необходимо немного по-

размыслить над возможностями этого нового 

«мягкого права» передавать требования верхо-

венства права. И первое, что приходит в голову в 

процессе размышления, − это то, что «мягкие» 

решения, которые предлагает глобализация, от-

носятся к «тяжелейшим» проблемам, которые 

она поднимает. Действительно, если мы рассма-

триваем глобализацию как процесс крайне инте-

нсивных транснациональных отношений, осу-

ществляемых, прежде всего, частными участника-

ми, чьи интересы находятся в конфликте, то мы 

оказываемся задействованными в сценарии, где 

ситуации типа дилеммы заключенного становятся 

множественными. Это, по моему мнению, ситуа-

ции, которые наиболее пригодны для провоциро-

вания того, что обычно называется недовольством 

глобализацией. По ту сторону конвенциональной 

саморегуляции проблем координации, по ту сторо-

ну международных институтов и общего междуна-

родного права, мы входим сейчас в пределы конф-

ликтных интересов в мире аномии (отсутствия за-

конов). Способно ли мягкое право справиться с 

этим? 

Хотя во всех сферах международного права 

всегда имели место мягкие нормы, в виде 

увещевающих деклараций и основных принци-

пов, однако сейчас они распространены доволь-

но широко. Эта «мягкая» нормативная реаль-

ность, сложная для понимания, изучалась на ко-

нтрасте с традиционным правом договоров, 

осмысленных как «жесткое право» [23]. Но я хо-

чу рассмотреть это право автономно и попытать-

ся представить его посредством его же собствен-

ных характеристик. Эти черты могут быть су-

ммированы следующим образом: Мягкое право 

часто исходит от негосударственных участников, 

то есть от агентов, которые не обладают нацио-

нальной или международной законодательной 

силой, оно содержит неясные и неопределенные 

условия, артикулируется как необязательное и 

базируется на произвольной приверженности и 

неправовых способах принуждения [7, c. 30]. 

Можно сказать, это вид необязательного права, 

возникающего на основе участия и ресурсов не-

государственных участников в конструкции и 

имплементации стандартов так называемого 

«управления». Оно преимущественно, если не 

полностью имеет произвольный характер, «лю-

бой участник волен уйти в любое время, приде-

рживается он режима или нет, без опасения сан-

кций со стороны государственной власти» [27, c. 

9]. Для большей убедительности сошлюсь на не-

которые примеры: стандарты труда Междуна-

родной организации труда, кодексы об ответст-

венности многонациональных корпораций, сог-

лашение приемлемого развития и итог саммита в 

Рио, антикоррупционные стандарты в междуна-

родной торговле, критерии Международной ор-
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ганизации стандартизации, рекомендации по со-

хранению видов и биологического разнообразия 

и т. д. Это все формальные нормативные согла-

шения, которые, тем не менее, не обязательны 

для исполнения, часто являются лишь общими 

продуктами экспертных комитетов, неправи-

тельственных организаций или больших банков-

ских корпораций, которые не стремятся к жест-

кому принуждению. Конечно, они сталкиваются 

с основной проблемой: проблемой одобрения. В 

их пользу приводилось много доводов: это 

быстрый и экспериментальный метод регуляции, 

который не встречается с привычными пробле-

мами при подписании и ратификации договора, 

это избежание бюрократизации, они весьма ва-

риабельны,  допуская участие гражданского 

общества, часто обходятся без утомительных 

процедур инкорпорации в национальное право, 

поощряют координацию законодательства, соз-

дают условия для появления возможности осу-

ществления отношений и вступают в сотрудни-

чество, трудно достижимое посредством 

обычных каналов, и т. д. И на самом деле сущес-

твует много аргументов в пользу этого. Возмож-

но, не строго правовых, но заслуживающих вни-

мания. Многие информационные инструменты, в 

которых содержится «мягкое право», включают 

моральные требования и привлекают обществен-

ное внимание к спору о важной информации и 

этическом выборе. Определенным образом они 

обладают «мнением» (auctoritas), благодаря их 

независимости и умелому проектированию так, что 

они непреднамеренно переводят бремя доказыва-

ния, и те государства, органы или корпорации, ко-

торые не принимают их, принуждены к публично-

му оправданию своего несогласия. Они могут быть 

в этом смысле интересным каналом ориентации 

публичных дебатов и могут служить – как они это 

делают в большинстве случаев – основанием для 

наказания потребителя за его поведение, за нару-

шение стандартов, которые коллективно рассмат-

риваются в качестве правильных. 

Но, несмотря на это, «мягкое право» не может 

быть подходящим инструментом для реализации 

идеи верховенства права, поскольку оно не пред-

ставляет себя адресатам в тех же терминах, что и 

«жесткое право»: «Верховенство права требует 

согласия для того, чтобы право было эффективным 

и приводило в согласие предмет общего междуна-

родного интереса» [33, c. 9]. И хотя нормы «мягко-

го права» соблюдаются добровольно, соглашаться 

с ними не всегда легко. В любом случае, это согла-

сие не исходит из его нормативной природы, но 

зависит от возможности присутствия контекстуа-

льных факторов и причин, таких как общественное 

давление или сила гражданского общества, и кото-

рое всегда оспаривалось и будет оспариваться [19]. 

И поэтому оно не может выполнить задачи, ко-

торых требует верховенство права. Позволить уча-

стникам свободно решать, примут они нормы или 

нет, несовместимо с верховенством права. 

Х 

 

Заключение: возможность рассмотрения вер-

ховенства права в сложном процессе глобали-

зации зависит от природы юридических норм, 

которые артикулируют этот процесс и управляют 

им. И в международном праве, и в сфере инфор-

мационного глобального взаимодействия мы 

можем найти нормы, которые не могут выпол-

нять эту функцию, и нормы, которые, возможно 

могут ее выполнить. Для того чтобы кратко и 

быстро добраться до этих типов норм, которые 

мы можем найти в сфере международных отно-

шений, я использовал два критерия, один более 

материального типа [18], а другой − более фор-

мального [1]. Согласно первому, типология ме-

ждународных норм может быть представлена на 

основе трех параметров: уровня конфликтности 

между нормой и интересами субъекта; значимос-

ти санкций, к которым они прибегают; их взаи-

моотношений с моралью и деонтологией. Согла-

сно этим авторам, различаются три вида норм: 

нормы сотрудничества, содержание которых 

совпадает с интересами их адресатов и которые 

поэтому не нуждаются в санкциях и имеют 

слабый деонтологический оттенок. На втором 

месте − децентрализованные нормы, − нормы, не 

соответствующие интересам адресатов, которые 

имеют широкие полномочия для санкционирова-

ния и базируются на готовности отдельных учас-

тников «заплатить» за санкционирование; у них 

наличествует важный деонтологический аспект. 

И на третьем месте − руководящие нормы, ко-

торые частично не соответствуют личным инте-

ресам, оставляют санкции в руках центрального 

органа и имеют умеренный уровень легитимации 

[18, с. 640]. Второй критерий позволяет исполь-

зовать три параметра: обязательность, т. е. сте-

пень обязательности норм; четкость, благодаря 

которой нормы предписывают поведению требо-

вания, дозволения или запреты; делегирование, 

предполагающее, что нормы включают сущест-

вование третьей стороны, которой дана власть 

разъяснять и применять нормы, решать споры [1, 

c. 401]. В этом случае авторы не перечисляют ни-

какой типологии норм, поскольку параметры во-

спринимаются как постоянно действующие и один 
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из полюсов типологии должен был бы состоять из 

явно необязывающих норм, очень неясно очерчен-

ных и предоставленных рискованной дипломатии 

для их интерпретации и применения. На другом 

полюсе мы должны были бы найти обязывающие 

правила (ius cogens), весьма точные и детально ра-

зработанные, допускающие применение междуна-

родным судом, уполномоченной организацией или 

внутреннем правом государств. Феномен, когда 

международные нормы достигают полюса посто-

янного действия, назван авторами «легализацией» 

мировой политики.  

Едва ли будет странным утверждать, что если 

бы мы находились в мире чисто кооперативных 

норм или необязательных норм, неясно написан-

ных и изложенных в провокационном тоне, вру-

ченных исключительно дипломатии и перегово-

рам, которые бы давали подтверждение, зави-

сящее от момента и контекста, идеал верховенс-

тва права был бы далеко от воплощения. Наско-

лько мы приближаемся к совокупности «легали-

зованных» норм, т. е. норм, которые многие ав-

торы называют «руководящими», нормам, ко-

торые превосходят интересы их адресатов, явля-

ются обязывающими и применяются бесприст-

растными органами, настолько мы становимся 

ближе к исполнению этого идеала. Комплекс 

экономических, социальных, технологических и 

политических феноменов, которые мы называем 

глобализацией, очень медленно движется в этом 

направлении. Иногда, к превеликому удовольс-

твию некоторых авторов, глобализация, кажется, 

находится в мире в большей мере фактическом, 

нежели нормативном, в мире, в котором больше 

«сетей», чем норм, в котором больше информа-

ции, контактов и переговоров, нежели управле-

ния и предписаний поведению. На самом деле, 

нормы, которые мы нашли в этой сфере, втянуты 

более в координацию и кооперацию совпадаю-

щих интересов, чем в конфликт интересов. В 

современной ситуации международных отноше-

ний только процессы, подобные ЕС, удовлетво-

ряют специфическим требованиям, включающим 

идеал верховенства права. Но этот процесс 

большинством экономистов назван «регионали-

зацией» (в противоположность глобализации) и 

воспринимается как потенциальная угроза гло-

бализации, но это не что иное, как разработка 

ситуаций, включающих различные государства с 

четко обозначенной территориальной основой и 

пограничными экономическими барьерами. Тем 

не менее, этот процесс наиболее близок к необ-

ходимой легализации осуществления верховенс-

тва права. Возможно глобальные ответы на воп-

росы Олсена, вызвавшие этот доклад, должны 

быть найдены скорее на пути создания надна-

циональных политических и правовых союзов, 

чем в мире транснациональных частных сетей, 

которые стремятся существовать в аномичной 

окружающей среде. Возможно, такой путь, со 

всеми его трудностями, лучше указан Европой, 

чем теми, кто мечтает о правовом мире любой 

ценой, что имеет скрытую связь с тенью Гоббса. 
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Ф. Лапорта 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ Й ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА.  

ДЕЯКІ СУМНІВИ ВЕСТФАЛЬЦЯ 
 

Стаття присвячена аналізу співвідношення процесів глобалізації з реалізацією верховенства права. 

Автор досліджує питання правозастосування в межах глобалізованних правопорядків. При цьому ро-

зглядаються не лише публічно-правові, але й приватно-правові аспекти проблеми. Особлива увага 

приділяється новітнім суб’єктам права – мультинаціональним корпораціям, міжнародним організаці-

ям, які поєднують у собі функції правотворчості та правозастосування. 

 

F. Laporta 

GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAW.  

SOME DOUBTS OF THE WESTPHALIAN 
 

This paper is dedicated to a analysis of the correlation between the processes of globalization and the real-

ization of the rule of law. The author reviews problems of the application of law within the borders of the 

globalized legal order in public and private aspects. Particular attention is devoted to the new subjects of law 
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such as multinational corporations, international organizations which imply functions of rule-making and 

rule-enforcement. 
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С. И. Максимов 
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков 

 

ХХІІ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ «ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ»  

(СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР) 
 

Под эгидой Международной ассоциации фило-

софии права и социальной философии (IVR) 24-29 

мая 2005 года в г. Гранада (Испания) состоялся 

ХХІІ Всемирный конгресс на тему «Право и спра-

ведливость в глобальном обществе».1 Непосредст-

венным организатором этого форума была кафедра 

философии права юридического факультета Уни-

верситета Гранады.2 

 На церемонии открытия, которая состоялась 

25 мая в 9-00 во Дворце Конгрессов, выступили: 

профессор Николас Лопес Калера, президент ор-

ганизационного комитета конгресса, заведую-

                                                           
1 Участие автора данного аналитического обзора в рабо-

те Конгресса оказалось возможным благодаря финансовой 

поддержке Международного фонда «Відродження».  
2 На кафедре философии права юридического факульте-

та Университета Гранады работает 14 преподавателей, все 

имеют докторские степени. Кафедра в течение 45 лет издает 

журнал «Anales de la Cátedra Francisco Suárez», который 

известен во всем мире, особенно в Латинской Америке. 

Читаются курсы правовой и политической философии, а 

также прав человека для  2300 студентов. Имеется библио-

тека с базой данных для более 52681 входов. Заведующий 

кафедрой – профессор, доктор Николас Лопес Калера  

Университет Гранады был учрежден в 1531 году по 

инициативе Императора Карла V Буллой Папы Клемента 

VII. Тем самым Гранада заявила о своем призвании как 

университетского города, открытого для различных куль-

тур, народов и религий.  В результате Университет Гранады 

продолжил традицию Арабского Университета Юсуфа I 

(Мадраза, XIV столетие). В его состав входят 28 универси-

тетских центров, читаются 62 курса. Сейчас в нем обучается 

свыше 60000 студентов и аспирантов, включая 4000 студен-

тов-иностранцев, изучающих испанский язык.   

Конгресс не только имел официальную поддержку Уни-

верситета Гранады, но и был объявлен «событием, предста-

вляющим научный интерес» Министерством образования, 

культуры и спорта Испании и Советом по образованию  и 

науке Андалузии. 

Гранада – известный во всем мире город с населением 

225000 человек. В свое время это был иберийский, римский, 

а позже – иудейский и мусульманский город. Столица быв-

шего Королевства Назари, Гранада была последним горо-

дом на Иберийском полуострове, отвоеванным у мусульман 

в 1492 году. Это событие ознаменовало образование Испа-

нии. Христианское завоевание не лишило город его велико-

лепия как культурного центра, в котором естественные и 

гуманитарные науки нашли самые лучшие условия для сво-

его развития. (Информация взята с официального сайта 

Конгресса http://www.ugr.es/local/ivr2005). 

щий кафедрой философии права Университета 

Гранады; профессор Александр Печеник, прези-

дент IVR, Пуфендорфский профессор Универ-

ситета Лунда, Швеция; профессор Давид Агуи-

лар, ректор Университета Гранады; г-н Гаспар 

Зарриас Аревало, министр образования и науки 

правительства Андалузии; г-н Хосе Торрес Хур-

тадо, мэр г. Гранады.  

Первый день конгресса был посвящен обсуж-

дению проблем возможности, сущности и перс-

пектив космополитического правопорядка. 

Центральным в научной программе конгресса 

был доклад выдающегося философа современно-

сти Юргена Хабермаса «Кантовский проект 

конституционализации международного права: 

сохраняет ли он шанс?» Докладчик отметил, что 

своей концепцией «космополитического право-

порядка» Кант вышел за пределы международ-

ного права, которое осталось ориентированным 

исключительно на государства. Но только после 

двух мировых войн конституционализация ме-

ждународного права эволюционировала по на-

правлению к космополитическому праву в соо-

тветствии с предначертанием Канта. Однако с 

крушением двухполюсного мирового порядка и 

утверждением США как мирового гегемона, по-

явился альтернативный взгляд на мировое уст-

ройство. Проект нового либерального мирового 

порядка под знаменем Pax Americana, отстаи-

ваемый неоконсервативными сторонниками 

нынешней администрации США, поднимает во-

прос уже не о пределах юридизации междуна-

родных отношений, а о том, должна ли юриди-

зация международных отношений быть заменена 

морализацией международной политики – мора-

лизацией, которая определяется этосом 

сверхдержавы. Вопрос ставится следующим об-

разом: остается ли право подходящим средством 

для реализации декларированных целей дости-

жения мира и международной безопасности, со-

действия демократии и прав человека во всем 

мире, или будет утвержден приоритет уже не 

юридически, но нравственно оправданных на-

циональных интересов США. Одновременно Ю. 

http://www.ugr.es/local/ivr2005
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Хабермас выразил уверенность, ячто Кантовский 

проект будет продолжаться. Основания для на-

дежды на такой исход дает то обстоятельство, 

что США является самой старой конституцион-

ной демократией в мире. Сродство ценностных 

ориентаций между внутренней политической 

культурой единственной сохраняющейся 

сверхдержавы, с одной стороны, и космополити-

ческим проектом, с другой стороны, по крайней 

мере, облегчает возможность возвращения США 

к роли лидера в преобразовании международного 

права по направлению к «космополитическому 

правопорядку».  

Тема универсализации правопорядка была 

продолжена в докладе Девида Хелда, профессора 

Лондонской школы экономики (Великобрита-

ния), «Принципы космополитического порядка». 

Космополитизм, с точки зрения автора, выражает 

этическую, культурную и правовую основу по-

литического порядка в мире, где действуют по-

литические сообщества. В ситуации тесной вза-

имозависимости различных государств частная 

позиция оказывается ограниченной, а осмысле-

ние и разрешение проблем должно фокусиро-

ваться на том, что является общим для всех лю-

дей как граждан мира. Космополитическое пра-

во, как его сформулировал еще И. Кант, дает во-

зможность людям представлять себя и быть 

услышанным внутри и за пределами политиче-

ского сообщества. Д. Хелд выделил восемь 

принципов, которые являются формальным 

выражением космополитических ценностей и 

утверждают равное значение каждой личности в 

«моральном царстве всего человечества»: 1) рав-

ная ценность и достоинство, 2) активное дей-

ствие, 3) персональная ответственность и подот-

четность (в совокупности они составляют фун-

даментальные организационные черты космопо-

литической моральной вселенной); 4) согласие, 

5) коллективное принятие решений по публич-

ным вопросам посредством процедур голосова-

ния, 6) включенность и субсидиарность (пред-

ставляют собой основания трансформации инди-

видуальной активности в коллективно санк-

ционированную систему действий); 7) избежание 

серьезного вреда, 8) возможность поддержки 

(приоритеты помощи и накопления ресурсов). 

При этом автор делает попытку рационального 

оправдания космополитических принципов на 

основе двух фундаментальных метапринципов, 

организующих этический дискурс – культурно-

исторического (автономии), являющегося ядром 

демократии, и философского (беспристрастного 

мышления), создающего моральный каркас для 

общепризнанных правил и принципов. Указан-

ные восемь принципов и составляют основу кос-

мополитического права, которое дополняет на-

циональное и международное право. И если Кант 

ограничивал космополитическое право условия-

ми всеобщего гостеприимства, то автор понима-

ет его более широко – как способ представления 

равного морального положения всех людей, их 

притязания на равную свободу и формы правле-

ния, основанные на обсуждении и согласии. Ко-

смополитизм, – заключает он, – конституирует 

политическую основу и политическую филосо-

фию для жизни в глобальную эпоху.  

Профессор Университета Мадрида (Испания) 

Франциско Лапорта в докладе «Глобализация и 

верховенство права: предварительный эскиз для 

дискуссии с некоторыми сомнениями и затруд-

нениями старого вестфальца» обратил внима-

ние на возможности реализации идеала верхо-

венства права в условиях глобализации. Глоба-

лизация рассматривается автором как очень сло-

жный и длительный процесс человеческого вза-

имодействия, преодолевающий установленные 

государственные границы, который определяет 

существование политических, экономических, 

культурных и социальных отношений, воз-

вышающихся над локальными, региональными и 

национальными ограничениями для создания 

условий новой транснациональной цивилизации. 

Что же касается верховенства права, то в этом 

понятии выделяются три уровня. Первый уро-

вень сводится к простому существованию эффе-

ктивных норм как правил, организующих наси-

лие в обществе, основательно защищенных орга-

ном принудительного применения. Второй уро-

вень требует, чтобы не только частные лица, но и 

публичная власть были субъектами права, т.е. 

устанавливает превосходство прав человека и 

закона над произвольными действиями властей. 

Третий уровень включает в себя два предыдущих 

и в дополнение требует установления правопо-

рядка на основе общих правил, обеспечивающих 

формальное равенство всех субъектов, которые 

стабильны, понятны и не имеют обратной силы. 

Докладчик констатировал отставание глоба-

лизации права от глобализации рыночной эко-

номики, и в свою очередь, несоответствие стано-

вящегося глобального права всем требованиям 

идеала верховенства права. Деятельность транс-

национальных корпораций, капитал которых пе-

ресекает границы, остается под юрисдикцией 

внутреннего права. Происходят процессы, ко-

торые могут быть названы «рынком права». 

Предпочтение отдается таким системам права, 
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которые являются наиболее благоприятными для 

деятельности транснациональных корпораций, 

т.е. для них характерны дешевая рабочая сила, 

низкие налоги, но при этом и недемократические 

режимы, далекие от идеала верховенства права. 

Докладчик подчеркнул, что государствам, ко-

торые не имеют эффективного и хорошо оформ-

ленного правопорядка, глобализационные про-

цессы не только не принесут экономической 

выгоды, но могут причинить экономический 

ущерб из–за утраты прибыли. В силу недостато-

чной развитости правовых механизмов экономи-

ка многих посткоммунистических стран, так и не 

получила того процветания, которое ожидалось 

от свободного рынка. Современное глобальное 

право существует в форме так называемого 

«мягкого права», обязательность которого ос-

новывается не на внешнем принуждении, а на 

общей выгоде. Примером таких форм служит 

ВТО. Однако «мягкое право» имеет проблемы с 

исполнением, а потому не отвечает всем требо-

ваниям верховенства права. Перспективы же 

глобализации верховенства права он связывает в 

большей мере с процессами юридизации между-

народных отношений, осуществляемых на пути 

создания наднациональных политических и 

юридических союзов. Наилучший пример осу-

ществления идеала верховенства права дают 

процессы формирования и развития ЕС, хотя эти 

процессы являются скорее регионализацией и 

несут потенциальную угрозу глобализации.  

Основной темой второго дня конгресса были 

проблемы справедливости и прав человека в гло-

бализирующемся обществе. 

Вил Кимлика, профессор Королевского уни-

верситета г. Онтарио (Канада), в докладе «Мора-

льные основы и геополитические функции ме-

ждународных норм о правах меньшинств: евро-

пейский опыт» обратил внимание на процесс 

развития международных норм по защите прав 

меньшинств. Он остановился на опыте интерна-

ционализации прав меньшинств, имевший место 

в Европе в связи с ситуацией в посткоммунисти-

ческих странах, когда права меньшинств переме-

стились в центр политической жизни и стали ос-

новным компонентом процесса «воссоединения с 

Европой». Такое внимание к данному вопросу, с 

точки зрения автора, объяснялось стремлением 

предотвратить крупномасштабные потоки беже-

нцев в Западную Европу в результате усиления 

этнического насилия, а также не допустить обра-

зования анклавов беззакония и торговли ору-

жием, возникающих в результате этнических 

войн. К тому же способность справляться с этни-

ческими проблемами рассматривалась как приз-

нак морального прогресса и соответствия евро-

пейским традициям и учреждениям. 

В докладе были также показаны проблемы, с 

которыми столкнулись соответствующие инсти-

туты, решая данный вопрос. Так, соответствую-

щие права либо имели слабое влияние, как право 

пользоваться культурой, либо оказались спор-

ными, как право на самоопределение, либо, как 

право на эффективное участие в общественной 

жизни, вообще показали неопределенность, 

чтобы практически быть примененными к ра-

зрешению какого-либо из конфликтов в пост-

коммунистической Европе. И все же установле-

ние международного контроля над государства-

ми, признавшими международные нормы прав 

меньшинств, сыграло важную роль в создании 

условий для решения вопросов относительно 

прав меньшинств через мирное и демократиче-

ское обсуждение, в основе которого – справед-

ливость и принцип защиты прав человека. В то 

же время аргументы реальной политики превзо-

шли аргументы справедливости. Попытки разви-

вать нравственно последовательный подход к 

правам меньшинств сталкивались с соображени-

ями безопасности государств. 

Главная проблема, по мнению докладчика, за-

ключается в том, что международное сообщес-

тво рассматривает международные нормы, как 

максимальный потолок, вне которого меньшинс-

тва не должны стремиться двигаться дальше. 

Однако, на самом деле, они должны рассматри-

ваться как минимальный уровень, согласно кото-

рому о правах меньшинства нужно договари-

ваться внутри государства.  

Профессор Новой школы социальных иссле-

дований Нанси Фрейзер (США) в докладе 

«Изменение структуры справедливости в глоба-

лизирующемся мире» обратила внимание на то, 

что глобализация изменяет сам способ обсужде-

ния справедливости. При традиционной кейн-

сианско-вестфайльской системе, которая рассма-

тривала сферой применения справедливости 

лишь государство в его границах, а субъектом – 

соответствующих граждан, все явления, связан-

ные с международной деятельностью, оставались 

как бы вне действия справедливости. Это обус-

ловило сосредоточение на так называемых воп-

росах о что справедливости, то есть о том, что 

считается справедливым в отношениях между 

гражданами: формальное равенство перед зако-

ном, равенство возможностей, открытый доступ 

к ресурсам и политическое участие и т.п.  
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Обсуждение справедливости включало лишь 

два аспекта: требования экономического перера-

спределения и культурного признания. Однако 

не рассматривался вопрос о процедуре отнесения 

тех или иных элементов общества к субъектам 

справедливости, о том, кто именно имеет на это 

право, а соответственно может определять усло-

вия распределения и признания. Это обусловило 

выделение в структуре справедливости дополни-

тельного аспекта – политического, выражающего 

измерение представительства. Политический ас-

пект определяет методику осуществления и ре-

шения прений в экономическом и культурном 

аспектах: он говорит нам не только, кто может 

предъявлять требование перераспределения и при-

знания, но также как такие требования должны 

обсуждаться и решаться. Подобно нарушениям 

правил распределения и признания, несоблюдение 

политического аспекта приводит к так называемо-

му искажению, которое имеет три уровня: повсед-

невно-политическое искажение, ошибка структу-

рирования и метаполитический уровень. 

Таким образом, теория справедливости, адек-

ватная для решения проблем в условиях глобали-

зирующегося общества, должна включать наряду 

с экономическим измерением перераспределения 

и культурным измерением признания политиче-

ское измерение представительства. Последнее 

позволяет наряду с вопросами «что» и «кто» об-

суждать также вопрос «как» (локализация ответ-

ственности тех, кто принимает решения). Это 

означает парадигмальный сдвиг в осмыслении 

справедливости, ставящий на место кейсианско-

вестфальской социальной справедливости пост-

вестфальскую демократическую справедливость. 

Профессор Франкфуртского университета 

(Германия) Гюнтер Тойбнер в докладе «Глоба-

лизованное общество, фрагментированная спра-

ведливость: права человека «частных» трансна-

циональными субъектами» показал, что процесс 

глобализации вынуждает нас по-новому взгля-

нуть на проблему справедливости в современном 

обществе. Он предпринял попытку исследовать 

этот вопрос сквозь призму проблематики основ-

ных прав человека. В свете неоднократных на-

рушений прав человека со стороны транснацио-

нальных компаний целесообразно будет изме-

нить именно формулировку этой проблематики, 

а именно – от личных конфликтов между инди-

видуальными субъектами таких прав перейти к 

конфликтам между средами (матрицами) комму-

никации, с одной стороны, и конкретными инди-

видами – с другой. Ведь отчуждение человека в 

обществе привело к тому, что личность оказа-

лась в окружении автономных коммуникативных 

систем, которые используют ее в собственной 

деятельности и которыми она не способна руко-

водить. Человек может использовать общение 

для собственных потребностей, но, с другой сто-

роны, общение может обернуться против него и 

даже угрожать его жизни (например, убийство 

путем ряда приказов, мученичество как резуль-

тат религиозного общения). Именно вследствие 

этого особое значение приобретают права чело-

века, которые выступают средством самосохра-

нения личности от деструктивного влияния ано-

нимных матриц коммуникации. Автор выделяет 

4 измерения данных прав: 1) институциональные 

фундаментальные права как автономная сфера 

социальных процессов, в противовес тотализи-

рующей направленности коммуникативной мат-

рицы; 2) персональные фундаментальные права 

как ареал автономии внутри общества для 

коммуникации, принадлежащий социальному 

артефакту под названием «личность»; 3) права 

человека как негативные рамки социальной 

коммуникации; 4) экологическая сфера, где опа-

сности подвергаются естественные процессы. 

Это означает, что место фундаментальной спра-

ведливости в современном обществе занимает 

партикулярная справедливость, которую возмо-

жно достичь в вышеперечисленных измерениях. 

В докладе профессора Университета Чикаго 

(США) Ирис Юнг «Ответственность и глобаль-

ная справедливость: модель социальных отно-

шений» затрагивался весьма активно обсуж-

даемый в современном мире вопрос о глобаль-

ной справедливости и несправедливости и, в 

связи с ним, обсуждалась идея создания теории 

обязанностей нравственных личностей относи-

тельно социальных структур. Автор выделяет 

две модели ответственности: обязательств и об-

щественных отношений. Согласно первой моде-

ли, ответственность предписывается определен-

ным лицам, чьи действия причинно связаны с 

обстоятельствами, за которые уже должна насту-

пать ответственность. Но модель обязательств 

недостаточна для наложения ответственности и 

поэтому высказывается необходимость новой 

концепции ответственности, основанной на мо-

дели общественных отношений. Модель ответст-

венности общественных отношений гласит, что 

все личности, способствуя своими действиями 

процессам, порождающим несправедливость, 

несут ответственность за исправление этой не-

справедливости своей же деятельностью. Поэто-

му ответственность за несправедливость возни-

кает не из–за того, что мы живем по общей кон-
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ституции, а скорее из–за нашего участия в раз-

личных институциональных процессах, которые 

и порождают несправедливость. Мы, как часть 

этих процессов, несем ответственность, даже ес-

ли мы не можем знать их последствий. 

Третий день конгресса был посвящен дис-

куссиям о природе права и правовой философии 

в контексте глобализации. 

Профессором Вильямом Твинингом, Универ-

ситетский Колледж Лондона (Великобритания), 

в докладе «Общая юриспруденция» обосновыва-

лась необходимость дальнейшего развития об-

щей юриспруденции в качестве институционали-

зированной правовой дисциплины, поскольку 

она становится более космополитической в кон-

тексте «глобализации», а также были рассмотре-

ны следствия из данной позиции. Им была дана 

новая формулировка назначения и природы 

юридического образования, роли юриспруден-

ции, как его теоретической основы, в содействии 

процветанию этой дисциплины. Были прояснены 

некоторые вопросы относительно концепции 

общей юриспруденции, такие как: последствия 

глобализации; значение общей юриспруденции в 

этом контексте; соотношение между юриспруден-

цией, философией права и социологией; значение 

идеи «негосударственного права». На конкретных 

примерах были проиллюстрированы некоторые 

следствия возможных программ и проблем, пред-

лагаемых этой моделью, в пределах областей, обо-

значаемых как аналитическая, нормативная, эмпи-

рическая и критическая юриспруденция. Дан кри-

тический анализ предположений и предпосылок, 

типично обосновывающих основное направление 

работы в таких областях, как сравнительное право, 

публичное международное право, религиозное 

право и социо-правовые исследования. 

 Профессор Итару Шимазу, Университет 

Чибы (Япония), выступил с докладом «Индиви-

дуальные и коллективные решения: концепция 

права и социальных изменений». Главный вопрос, 

поднимаемый автором – каким образом концеп-

ция права способствует социальным изменениям 

(положительно или отрицательно; преднамерен-

но или нет). Он отмечал, что существует два ос-

новных способа социальных изменений: через 

индивидуальные и через коллективные решения; 

и соответственно, мы имеем разные концепции 

права, каждая из которых не обязательно проти-

воречит другой. Индивидуалистическое право 

признает социальные изменения как легитимные, 

потому что индивиды приняли решение сами, и 

социальные изменения наступили без нарушения 

чьих-либо прав. Коллективистское же право 

рассматривает социальные изменения как леги-

тимные, потому что изменения были результа-

том легализированного процесса коллективного 

решения. Хайек назвал бы первое номосом, или 

правом спонтанного порядка, а второе – тейси-

сом, правом организации. В свободном общест-

ве, которое неразрывно связано с номосом, соци-

альные изменения порождаются множеством ин-

дивидуальных решений. При этом положитель-

ный результат был бы невозможен без права: оно 

непосредственно обеспечивает изменения путем 

защиты индивидуальных выборов. Социальные 

изменения, осуществленные таким образом, 

обычно являются более глубокими и стабиль-

ными, чем те, которые совершаются посредством 

коллективных решений или политики. 

В рамках специального пленарного заседания 

дебаты профессора Роберта Алекси, Универси-

тет Киля (Германия), который отстаивал одну из 

версий естественного права, и профессора Анд-

рея Мармора, Университет Южной Каролины 

(США), который находился на позиции юриди-

ческого позитивизма. Если общность их позиции 

заключалась в признании универсальности фи-

лософии права как размышления о природе пра-

ва, то различия в трактовке самой природы права 

выражались тремя моментами: для позитивизма 

– ограничение понятия права определенной ку-

льтурой, сильная версия социального тезиса, 

утверждающая полную детерминированность 

права социальными источниками, исключение 

требования правильности из характеристики 

природы права; для непозитивизма – универса-

льность понятия права, слабая версия социально-

го тезиса, утверждающая зависимость существо-

вания и содержания права не только от социаль-

ных фактов, но и моральных идей, включение 

требование правильности в характеристику при-

роды права как выражение внутренней связи 

властного и идеального измерения права. 

Четвертый день конгресса был посвящен об-

суждению проблем, находящихся на пересече-

нии правовой и политической философии. 

В докладе профессора Университета Каме-

риино (Италия) Луиджи Ферраджоли «Кризис 

демократии в эпоху глобализации» было обра-

щено внимание на существование в современном 

мире двойного кризиса, вызванного процессами 

глобализации: кризиса на уровне каждого отде-

льно взятого государства и кризиса на внешнем 

(глобальном) уровне. Кризис охватил традици-

онные институты демократии и охраняемые ими 

права человека. На внутреннем уровне наблюда-

ется недейственность представительской демок-
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ратии, механизмов разделения власти, законнос-

ти в целом. Причинами этому являются: персо-

нификация, вертикализация и концентрация вла-

сти, усиление исполнительной ветви власти с 

ослаблением роли парламента, антирепрезента-

тивный регресс демократии, разрушение госу-

дарственной системы институтов обеспечения 

прав человека. Государство превратилось в сис-

тему, зависящую от политического большинства 

и рыночной экономики, а права человека – в ходо-

вой товар, предмет договорных отношений. На 

внешнем уровне наблюдается концентрация рыча-

гов влияния на политику каждого отдельного госу-

дарства в нескольких богатых стран мира. В эпоху 

кризиса суверенитета будущее каждого государст-

ва зависит от внешней политики: внегосударствен-

ных политических институтов и власти глобальной 

экономики (транснациональных корпораций). 

Причина международного кризиса демократии за-

ключается в отсутствии правил и ограничений, ко-

торые гарантируют права человека по отношению 

к новой трансатлантической власти.  

Пути выхода из ситуации кризиса демократии 

Л. Ферраджоли усматривает в таких мерах, как 

создание гарантий прав человека, действенных 

учреждений их защиты на внутреннем и между-

народном уровнях; создание мировой конститу-

ции; запрет производства и обладания оружием 

для всех государств; осознание того факта, что 

права человека являются фактором и двигателем 

не только гражданского, но и экономического 

развития. Суммарно это означало бы дальнейшее 

развитие международной публичной сферы на 

началах права. При этом подчеркивается, что 

несмотря на некоторую утопичность звучания 

данного тезиса, его следует воспринимать, преж-

де всего как вызов современному человечеству. 

Профессор Боавентура де Соуса Сантос, 

Университет Коимбри (Португалия) в докладе 

«Контр-гегемонистское использование права в 

борьбе за глобализацию снизу» определил совре-

менный период как переходный, характеризую-

щийся кризисом социального регулирования и 

социальной эмансипации. Решение данной про-

блемы он видит за пределами известных вариан-

тов решений, т.е. либерального и демосоциалис-

тического, которые превратили право в инстру-

мент социальных изменений. Консерватизм про-

является в упадке современного общественного 

договора и усиление роли социального фашизма. 

Социальный контракт основывается, прежде все-

го, на общем режиме ценностей, в рамках кото-

рого общество представляется как универсум 

автономных и договорных взаимодействий ме-

жду свободными и равными субъектами. Такой 

режим сейчас оказывается невозможным в силу 

разделения общества на экономическую, соци-

альную, политическую и культурную составляю-

щие. Кроме того, ценности современности, такие 

как свобода, равенство, автономия, субъектив-

ность, справедливость, солидарность подвержены 

возрастающей символической перегрузке. Налицо 

кризис парадигмы социального контракта. 

Под социальным фашизмом автор подразу-

мевает упрощение демократии, позволяющее 

пожертвовать ею ради капитализма: фашизм со-

циального апартеида, парагосударственный фа-

шизм, фашизм ненадежности и финансовый фа-

шизм. В основе проблем и решений социального 

фашизма лежит дихотомия государство/ гражда-

нское общество. Существуют три формы граждан-

ского общества, которые различаются по отноше-

нию к государству, находящемуся в центре такого 

общества: истинное гражданское общество (реа-

лизация всей гаммы прав), странное гражданское 

общество (в большей мере осуществляются граж-

данские и политические права, и в меньшей – со-

циально-экономические и культурные), нецивили-

зованное гражданское общество (новое естест-

венное состояние, отсутствие всяких прав).  

Неолиберальный, т.е. консервативный путь, 

по мнению автора, не способен противостоять 

социальному фашизму и расширению нецивили-

зованного общества. Вместо двух проектов: ли-

берализма и демосоциализма им предлагается 

третий путь – демолиберализм. В рамках этого 

пути ставится задача выработки другого права и 

другой политики, такой как контр-гегемонис-

тская глобализация и подчиненный космополи-

тизм, проявлениями которых являются Всемирный 

социальный форум и оппозиционное разнообразие. 

Их задача – сделать мир менее удобным для глоба-

льного капитализма, обеспечивая большее равенс-

тво и демократическую законность снизу. 

Профессор Университета Барселоны (Испания) 

Хуан-Рамон Капелла в докладе «Глобализация: 

политическая и правовая дилемма» показал, что 

глобализация является результатом глубоких 

изменений в политических учреждениях, а вследс-

твие этого – соединения новой индустриальной 

революции с неоконсервативной контрреволю-

цией.  

Неоконсервативная контрреволюция предста-

вляла собой единство неолиберальной экономи-

ческой и социальной политики, что выразилось в 

приватизации огромного количества средств и 

услуг, освобождении основного капитала от 

многих налогов, утрату работниками значитель-
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ной части своих социальных завоеваний. В соо-

тветствии с международным разделением труда, 

им было выделено четыре группы стран: а) «хоро-

шо развитые», или «ведущие» страны, в которых 

локализован основной комплекс военно-индуст-

риальных интересов; б) «экономическая перифе-

рия» (Китай, Индия, Бразилия), которые характе-

ризуются низким налоговым прессом и государст-

венным давлением на капитал; в) «заброшенные 

страны» Африки и Латинской Америки с низким 

уровнем инвестиций; г) страны, находящееся ме-

жду странами указанных категорий, такие, как 

арабские государства, обладающие большим исто-

рическим и культурным значением, но не слишком 

привлекательные для инвестиций, вследствие чего 

их участие в глобализации ограничено.  

Изменения в политических институтах про-

явились в следующем. Политика оказалась ма-

ссовой сферой деятельности, однако низкий уро-

вень демоса облегчает возможность манипуля-

ции им. Происходит смешение политической и 

частной сфер. С одной стороны, государствен-

ный интерес зачастую вмешивается в частную 

жизнь, опираясь на потребности государства и 

общества, а с другой стороны, частно-корпора-

тивные интересы индустриальных гигантов во 

многих случаях оказываются определяющими (в 

частности, путем лоббирования) при выборе ва-

риантов поведения государства как внутри 

страны, так и за её пределами. 

Аналогичные изменения происходят также на 

уровне государственного суверенитета. С одной 

стороны, он ограничивается теми международ-

ными организациями (ООН, ЕЭС, ВТО), участ-

никами которых является соответствующее го-

сударство. С другой стороны, наличие такой 

страны–гегемона, как США, также ставит под 

сомнение реальные возможности отдельных го-

сударств самостоятельно решать свою судьбу. 

В итоге, констатирует автор, важнейшей гло-

бализационной новацией в институциональной 

сфере является конституирование нового сувере-

нитета, сверхгосударственного, децентрирован-

ного и полицентричного, который ограничивает 

суверенитет государства и его публичных инсти-

тутов. Это создает новую базу для философско-

политической и философско-правовой рефлек-

сии. В создавшейся ситуации требуется создание 

принципиально нового типа агоры, нового поли-

тического механизма легитимации процессов 

глобализации. При этом определяющей чертой 

их эффективности будет способность быть во-

спринятыми широкими массами людей, отно-

сящихся, прежде всего, к странам первого типа. 

Таким образом, философско-правовая, поли-

тическая и социальная рефлексия указывает на 

то, что основная дилемма глобализации лежит в 

области институционализации. Деловая, военная 

и политическая технократия фактически выпол-

няет сейчас роль платоновского философа–

правителя и его стражей, которые подчинили 

себе демократические институты. В заключение 

автор выражает надежду, что это лишь времен-

ные феномены, и регрессию демократии будет 

возможно остановить. 

Профессор Эдинбургского Университета (Ве-

ликобритания) Нейл Маккормик в докладе «Ев-

ропейский конституционный процесс: теорети-

ческий вигляд» как непосредственный участник 

согласительного процесса по разработке и при-

нятию Конституции ЕС отметил, что вслед за 

изменениями в основных соглашениях Европей-

ского Союза и принятием новых государств, 

была поставлена очередная цель – разработать и 

принять Конституцию ЕС, которая бы смогла 

сплотить государства-члены, установить лучшую 

систему сдерживания и противовесов между гла-

вными институтами, выйти на новый уровень в 

сфере прав и свобод человека, но самое главное – 

«приблизить» граждан к ЕС, пробудить у них 

патриотизм к тому, что не является для них на-

ционально или этнически родным. 

Он обратил внимание на важность для такого 

процесса вопроса о том, чем будет для Союза 

данный проект – новым Соглашением или Кон-

ституцией. Ответ на этот вопрос неоднозначный, 

так как, с одной стороны, Союз был основан на 

соглашениях, которые могут быть заменены то-

лько через новое соглашение, а с другой сто-

роны, существующие соглашения были за эти 

годы преобразованы через судебные действия в 

своего рода «функциональную конституцию», 

которая спрятана в соглашениях и прецедентном 

праве. Несмотря на все сложности процесса, 

устанавливающего Конституцию, по мнению 

автора, его необходимо считать легитимным, а 

особенно это подтверждает тот факт, что после-

днее слово остается за гражданами ЕС – непо-

средственно через референдумы и парламенты 

государств–членов. Затронуты были также воп-

росы о конституционной непрерывности и о во-

зможном проявлении европейского конститу-

ционного патриотизма. И все же основным, по 

мнению автора, остается вопрос о том, сможет 

ли «Конституция Европы» в ее нынешней форме 

развить государство уникального вида – демок-

ратическую конфедерацию, до настоящего вре-
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мени не имевшую прецедентов во всемирной 

истории. 

Пятый, заключительный день конгресса был 

особенно насыщенным и посвящен самым раз-

нообразным проблемам. 

Професор Ума Нараян, Коледж Вассар 

(США) в докладе «Колониализм, гендер, нефор-

мальный рабочий сектор и проблемы социальной 

справедливости» отметила, в частности, что для 

таких нежных созданий как женщины мир уста-

навливает жесткие правила существования: сов-

сем нет места нежности, легкости и красоте, ко-

торые присущи женщинам, там, где приходится 

играть по жестоким жизненным правилам. Про-

блема женщина и права, в особенности право на 

работу, всегда была и есть острой проблемой. В 

истории сложилось так, что страны-колониза-торы 

всячески ущемляли права населения колоний. Же-

нщины же колоний вообще были бесправными, 

особенно в сфере обеспечения работой. В наше 

время есть возможность того, что тебя возьмут на 

работу, на низкооплачиваемую должность, но для 

этого, нужно приготовиться к тому, что трудо-

устройство может вылиться в длинный марафон, 

требующий выносливости и железных нервов.  

Главной идеей доклада, объединившего про-

блемы последствий колониализма, так называе-

мого неофициального частного сектора работы и 

социальной справедливости, стало то, что совре-

менные женщины, особенно женщины стран 

третьего мира (бывших колоний), вовлечены в 

глобальную систему неравного развития, которая 

имеет свои корни в колониальных временах. Ав-

тор обратила внимание на то, что зачастую един-

ственным вариантом для этих женщин является 

трудоустройство в неофициальном частном сек-

торе работы, поощренное через микрокредит. Но 

система микрокредитирования неэффективна, 

также неэффективен и неофициальный частный 

сектор. Из чего делается вывод: чтобы достичь 

социальной справедливости по данному вопросу 

необходимо, чтобы юристы, философы-феми-

нисты, агентства, обратили в первую очередь 

свое внимание на такие проблемы, как повыше-

ние эффективности неофициального частного 

сектора работы за счет повышения образования 

работающих в нем женщин и обеспечение их 

трудоустройства в государственном секторе.  

Профессор Августин Сквелла, Университет 

Вальпарайсо (Чили) сформулировал свой доклад 

следующим образом: «Существуют ли еще воп-

росы для философии права в глобализованном 

мире?» Современный глобальный капитализм 

напоминает океанский лайнер, где небольшая 

часть пассажиров прохлаждается в каютах пер-

вого класса, другие теснятся на палубе, а иные 

вообще плавают вокруг – с такой картины начи-

нает свой доклад автор. Согласно его мнению, 

глобализация проходит 3 этапа: когда она ста-

вится под сомнение либо вообще отрицается, 

когда её существование признается и когда под-

нимается движение против неё. При этом фило-

софия права должна сохранять определенную 

дистанцию по отношению к глобализации, пос-

кольку только тогда она может пролить свет на 

данное явление. Философия вообще и филосо-

фия права в частности должны помочь нам хра-

нить представление о взаимосвязи вещей, теряе-

мое в фрагментарности современного мира. Пос-

кольку характерной чертой философии является 

отсутствие предзаданного направления для по-

иска ответов, она является идеальной дисципли-

ной для осмысления глобальных процессов. 

При этом автор строго различает три явления: 

мондализацию (от франц. monde – мир), интер-

национализацию и собственно глобализацию. 

Мондализация представляет собой процесс отк-

рытия и освоения мира, в котором мы живем. Её 

пиком была эпоха великих географических отк-

рытий. Интернационализация началась несколь-

ко позже, когда супранациональная власть стала 

вторгаться во внутренние дела отдельных госу-

дарств. Глобализацию, в силу её контемпораль-

ности, определить гораздо сложнее. Можно ска-

зать, что если мондализация расширяла границы, 

интернационализация нарушала их, то глобали-

зация суть процесс сокрытия границ. В силу 

данных обстоятельств роль философии права 

заключается в том, чтобы не допустить войны 

«всех против всех», вдохновляемой доктриной 

односторонней, превентивной войны, наподобие 

американской агрессии в Ираке. По мнению ав-

тора решающим для выполнения этой задачи яв-

ляется определение соотношения между правом 

и моралью – кто и когда имеет на что-либо пра-

во. В качестве решения данной проблемы А. 

Сквелла предлагает теорию так называемого 

«инклюзивного» правового позитивизма, счи-

тающего, что нормы права должны включать в 

себя моральные требования. Таким образом, 

роль философии права состоит в том, чтобы 

попытаться определить критерии справедливос-

ти для международных отношений. 

Специальное пленарное заседание было пос-

вящено памяти известного итальянского фило-

софа права профессора Норберто Боббио. На нем 

были заслушаны доклады: профессора Селсо 

Лафера «Боббио и Холокост. Одна из глав его 
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размышлений о правах человека: текст 

«Quindici anni dopo» и его развитие», профессо-

ра Ричарда Белами «Напряжение у Боббио ме-

жду реализмом гоббсовского типа и защитой 

господства права», профессора Агустина 

Сквеллы «Преимущество рациональности», 

профессора Луиджи Ферраджоли «Демократия 

и право в мышлении Норберто Боббио», про-

фессора Микеланджело Боверо «Либеральный 

социализм для Боббио (и для нас)», профессора 

Альфонсо Руиз Мигуэля «От права к власти» и 

профессора Элиас Диас «Норберто Боббио: ин-

теллигенция и политика».  

Научная программа конгресса завершилась 

докладом победителя конкурса IVR среди мо-

лодых исследователей профессора Хирохиде Та-

кикавы, Университет Осаки (Япония) «Возмож-

но ли оправдать государство всеобщего благо-

денствия в эпоху глобализации? К вопросу о 

сложных границах». Докладчик отметил, что го-

сударство всеобщего благоденствия характери-

зуется следующими признаками: 1) оно помогает 

бедным, его главная задача состоит в том, чтобы 

помогать людям, нуждающимся в помощи; 2) 

устанавливает границы между теми, кто живет в 

нем и за его пределами, оно помогает только 

своим нуждающимся. Если первое положение не 

вызывает трудностей, то второе означает, что 

государство всеобщего благоденствия отдает 

предпочтение своим гражданам, что может трак-

товаться как дискриминация по национальному 

признаку. Оправдание государства всеобщего 

благоденствия заключается в достижении равно-

весия между универсальностью и партикулярно-

стью, между моральным принципом равного от-

ношения к каждому человеку и моральной ин-

туицией наличия особенных обязанностей по 

отношению к соотечественникам. Называя пос-

ледние «политическими обязанностями», автор 

посвятил свой доклад обсуждению вопроса о 

том, возможно ли оправдать политические обя-

занности, в особенности, государство всеобщего 

благоденствия, в глобальную эпоху. 

В качестве перспективных для оправдания го-

сударства всеобщего благоденствия были пред-

ложены два подхода. Первый подход – теория 

отношений. Ее требование состоит в том, что 

отношения имеют свойственную только им мо-

ральную ценность. Подобно тому, как тот факт, 

что некоторый человек является близким родст-

венником, оправдывает его особые обязанности 

по отношению к нему, так факт, что он является 

соотечественником, также оправдывает его осо-

бые обязанности по отношению к нему. Второй 

подход – модель переданной ответственности. В 

этой модели особые обязанности рассматри-

ваются как переданные общие обязанности. У 

нас существуют общие обязанности защищать 

других. Специальные обязанности – это просто 

полезный способ исполнения общих обязаннос-

тей. Первый подход начинается с интуиции осо-

бенности, второй из принципа универсальности. 

Обсуждая теорию отношений и модель передан-

ной ответственности в их применении к оправ-

данию государства всеобщего благоденствия, 

автор развивает новую концепцию мирового по-

рядка: концепцию сложных границ. В отличии от 

границ между национальными государствами, 

которые являются простыми, персональные на-

циональные границы являются сложными, т.е. по 

отношению к разным государствам индивид мо-

жет иметь разные обязанности. Для решения 

глобальных проблем, таких как охрана окру-

жающей среды, гражданское воспитание, борьба 

против терроризма люди вступают в ассоциации, 

границы между которыми сложны и многообраз-

ны, и зависят от характера проблем. Глобальные 

проблемы, – подчеркивает автор, – побуждают 

нас жить в эпоху сложных границ.  

25-28 мая с 15:30 до 20:00 проходили заседания 

секций (специальных семинаров и рабочих групп). 

Специальные семинары (Special Workshops), 

для участия в которых приглашались известные 

специалисты по соответствующим проблемам, 

были посвящены таким темам: Экономика, этика 

и право (контрактуализм и этика контрактов), 

Г.Спектор; Юридические дубликаты философс-

ких течений, Я.Воленский; Что может сделать 

философия для юридической интерпретации?, 

П.Чиассони; Легиспруденция, Л.Винтгенс; Гло-

бализация и легитимация власти неправительст-

венных организаций, А.Ведер; Конституциона-

лизм и глобализм: вопросы трансформации юри-

дического аргумента, П.Поликастро; Справед-

ливость во внутренних и международных инсти-

тутах, Дж.С.Мерл; Делиберативная демократия 

и ее недостатки: взгляды со стороны государства 

и Европейского союза, С.Бессон и Дж.Л.Марти; 

Теория и рациональная реконструкция юридиче-

ской аргументации, Е.Т.Фетерис; Массовые пре-

ступления и глобальная справедливость, Л.Мей; 

Либертаризм, С.Моримура; Проблемы репараций в 

международном контексте, А.Рейди и Кок–Чор 

Тан; На пути к европейскому уголовному праву?, 

А.Даффи и С.Вонг; Н. Боббио: о теории права, пра-

ве и правах, В.Чампейл–Десплатс; Гендер, справе-

дливость и права: памяти Суссан Молер Окин, 

Э.Белтран и М.Х.Гуерра; Юрген Хабермас, Джон 
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Роулс и Иммануил Кант о правах человека и гло-

бальной справедливости, А.Бернштейн и Я.вон 

Платз; Этика справедливой и несправедливой 

войны, Дж.Риберг и И.М.Ярвард; Права человека 

и их обоснование, А.Куллетон; Глобализация и 

демократия, К.К.Гоулд и А.М.Маклеод.  

На заседаниях рабочих групп по основной те-

матике конгресса (Working Groups A) обсужда-

лись следующие актуальные проблемы совре-

менности: Права человека и глобализация, А.Х.И. 

Чен; Международный правовой порядок и гло-

бализация, Х.Л.Гордилло; Теория права и глоба-

лизация, К.Веларде; Новые технологии, право и 

глобализация, А.Камброн; Биоэтика, право и 

глобализация, М.Касадо; Сравнительное право и 

глобализация, Д.Д.Р.Реса; Миграционное дви-

жение, право и глобализация, Б.Мелкевик; Муль-

тикультурализм, национализм, право и глобали-

зация, Н.Торбиско и Н.Крисч; Гендерная полити-

ка и глобалзация, А.Рубио; Верховенство права, 

демократия и глобализация, Т.Спаак; Терроризм, 

право и глобализация, К.Нуотио; Изучение пра-

ва, юристы и глобализация, Х.А.П. Лледо.  

На заседаниях рабочих групп по общей про-

блематике (Working Groups B) обсуждались 

следующие проблемы: Будущее юридического 

позитивизма І, А.Мармор; Будущее юридическо-

го позитивизма ІІ, А.Г.Фигуероа; Экономический 

анализ права, П.М.Пащеко; Основы естественно-

го права, А.О.Тассара; Исследования искусст-

венного интеллекта и право, П.Касановас; Право 

и логика, Я.Хаг; Теории юридической интерпре-

тации, И.Лифанте; Право и аргументация, 

С.Бертеа; Проблемы легитимации судебной 

власти, К.Э.Химма; Модели познания права, 

Ф.Атриа; Государство и гражданское общество, 

М. Ла Торе; Фундаментальные проблемы поли-

тической философии, С. Редондо; Власть, право 

и справедливость, А.Р.Мигель. 

Официальными языками конгресса были 

английский и испанский. 

На заключительной церемонии выступили про-

фессор Николас Лопес Калера, президент органи-

зационного комитета конгресса, профессор Алек-

сандр Печеник, президент IVR и профессор Иржи 

Стельмах, директор кафедры теории и философии 

права факультета права и управления Ягелонского 

университета (Краков), член организационного 

комитета следующего, ХХІІІ Всемирного кон-

гресса IVR «Право и правовые культуры в 21–м 

веке: разнообразие и единство», который пройдет 

1-7 августа 2007 года в г. Кракове, Польша. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 
 

(Текст доклада на методологическом семинаре «Проблемы современного правопонимания». 
СПБ.– Пушкин, 11-13 октября 2006 г. (См.: http://www.centerj.ru/metyur/pushk06.htm).  

Печатается с  небольшими сокращениями и дополнениями) 

 
 

Изучение истории правовой мысли дает осно-

вания предполагать, что идеи, близкие к комму-

никативному правопониманию, сложились уже в 

дореволюционном российском правоведении и 

продолжили свое развитие в правовой мысли 

русского зарубежья. Весомый вклад в развитие 

этой проблематики сделали ученые Петербург-

ской школы философии права (Н.М. Коркунов, 

Л.И. Петражицкий, П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич). 

Но немалые заслуги принадлежат и Московской 

школе (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев, А.С. 

Ященко, С.Л. Франк, Н.Н. Алексеев).1 Складыва-

ется такое впечатление, что сегодня уже зару-

бежная теоретико-правовая наука озабочена по-

исками такого правопонимания, которое соот-

ветствовало бы коммуникативной парадигме, 

постепенно формирующейся в постклассической 

гуманитаристике. Такой поиск можно рассмат-

ривать как ответ на новые реалии, начинающие 

доминировать во всем мире. Эти во многом про-

                                                           

* Текст доклада на методологическом семинаре 

«Проблемы современного правопонимания». СПБ.– 

Пушкин, 11-13 октября 2006 г. (См.: 

http://www.centerj.ru/metyur/pushk06.htm). Печатается 

с  небольшими сокращениями и дополнениями. 
1 См. об этом, напр.: Поляков А. В. Теоретико-

правовой ренессанс начала ХХ в.: Основные школы и 

направления; Правовые учения «Русского зарубежья» 

// История политических и правовых учений. СПб.: 

Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та. Издательст-

во юридического факультета. – СПбГУ, 2007. – С. 

714-837. 

тиворечивые процессы именуют глобализацией, 

информационной революцией, становлением 

мультикультурализма и т.д. Они заставляют по-

новому осмысливать такие понятия как суве-

ренитет государства и суверенитет права, права и 

свободы человека, транснациональное право и 

способы его защиты. В зарубежной науке эта 

проблематика все чаще рассматривается сквозь 

призму теории социальных коммуникаций. 

Например, последний конгресс Международной 

ассоциации по философии права и социальной 

философии (IVR) проходил в 2005 г. в Испании и 

был посвящен теме «Право и справедливость в 

глобальном обществе». В августе 2007 г. в 

Польше пройдет очередной конгресс IVR на те-

му «Право и правовая культура в 21 веке: разно-

образие и единство». Основные сюжеты этих 

мировых форумов – рассмотрение права в кон-

тексте правового плюрализма и, соответственно, 

поиск «полицентричных» теорий права, с доми-

нирующей идеей имплицитной коммуникации; 

теорий, призванных придти на смену традицион-

ным «моноцентричным» правовым подходам, в 

рамках которых государство выступает единст-

венным и абсолютным творцом права.2 

                                                           
2 См.: Law and Justice in a Global Society / Ed. 

Escamilla M., Saavedra M. –  Granada, 2005; 

http://www.uj.edu.pl/ivr2007. Коммуникативный под-

ход начинает проникать и в отраслевое юридическое 

знание. О коммуникативной интерпретации междуна-

родного права см., напр.: Мережко А. А. Введение в 

http://www.centerj.ru/metyur/pushk06.htm
http://www.centerj.ru/metyur/pushk06.htm
http://www.uj.edu.pl/ivr2007
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Адекватная этим запросам времени правопо-

нимание должна основываться на современном 

социогуманитарном знании, на новых идеях, по-

лучивших свое признание в науке. Использова-

ние такого рода теоретических инноваций не 

обязательно связано с тотальным отрицанием 

всего, что было сделано в науке ранее. В пост-

классической науке новое видение права не мо-

жет строиться на идеи противопоставления «ис-

тинной» научной конструкции и «ложной». Ос-

новная задача скорее будет заключаться в том, 

чтобы занять стратегически наилучшую позицию 

наблюдателя, ту «командную высоту», которая 

позволит видеть и описывать право во всей его 

многогранности, в наиболее широкой перспекти-

ве. Это позволит считать классические правовые 

теории частными случаями, пригодными для 

объяснения правовой реальности, но лишь в спе-

цифических условиях места и времени и под 

определенным углом зрения (точно также и тео-

рия относительности не отменяет законов меха-

ники, а лишь показывает их недостаточность для 

решения сложных проблем). 

 Новые идеи в сфере современного социогу-

манитарного знания давно уже обсуждается не 

только в отечественных научных монографиях, 

но отражены даже в студенческих учебниках, 

причем в учебниках по всем отраслям научного 

знания, кроме юриспруденции. Отечественная 

же юридическая наука проявляет в этом вопросе 

незаурядный консерватизм. Причем те немногие 

ученые, которые рискуют обсуждать подобные 

идеи и использовать их в своих теоретических 

построениях, рискуют попасть в разряд маргина-

лов, творцов юридических химер, разрушителей 

отечественной науки и т.д., что также отнюдь не 

способствует ее адекватному развитию. 

Между тем, обращение к современным фило-

софским представлениям о гуманитарном знании 

давно уже имеет место в зарубежном правоведе-

нии. Все современные теории права иницииро-

ваны современными же идеями, возникшими в 

философии, социологии, психологии и т.д. 

Нашим же правоведам даже не обязательно об-

ращаться к зарубежным гуманитариям за теоре-

тической поддержкой, поскольку аналогичную 

работу (во многом, правда, вторичную) давно 

уже делают российские ученые, однако эти нара-

ботки до сих пор юристами не используются.1  

                                                                                              

философию международного права. Гносеология ме-

ждународного права. – Киев, 2002. – С. 89–93.  
1 См., напр.: Наука глазами гуманитария. – М., 

2005; Субъект, познание, деятельность. – М., 2002, 

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и не-

 Новые идеи, закрепившиеся в гуманитарных 

науках, позволяют существенно скорректировать 

наши представления о социальной реальности. 

Главное здесь, по-видимому, то, что социальная 

реальность рассматривается как продукт челове-

ческих коммуникаций. Например, известный 

отечественный философ Л.А. Микешина в ряде 

своих работ выделяет такие специфические чер-

ты гуманитарного знания, без учета которых не-

возможна современная наука, как направлен-

ность знания на различные тексты (сама соци-

альная реальность выступает здесь как текст), 

«субъектность» такого знания (субъект «вклю-

чен» в объект) и его (знания) ценностные состав-

ляющие.2 Эти характеристики социального зна-

ния имеют не только эпистемологическое, но и 

онтологическое значение, и в таком контексте 

выражают идею социальной коммуникации в ее 

феноменолого-герменевтической интерпрета-

ции.3 Коммуникация – своего рода «атом» соци-

альности. Социальное всегда опосредуется тек-

стами как знаковыми системами. Текст изна-

чально предполагает наличие субъектов, способ-

ных понимать смысл и ценность таких текстов 

(интерпретировать их) и взаимодействовать 

между собой на основе полученной информации. 

Если это происходит,  начит, коммуникация со-

стоялась. Рискну высказать мысль, что вне ком-

муникации социального вообще не существует.  

Один из примеров коммуникации – лекция. 

Если студенты понимают то, что говорит лектор, 

можно говорить о наличии коммуникции. Лектор 

создает определенные речевые тексты, студенты 

их воспринимают, интерпретируют, оценивают, 

делают для себя определенные выводы. Другой 

пример: в ту же аудиторию входит пожарник и 

требует, чтобы все покинули зал ввиду возгора-

ния здания. В данном случае для возникновения 

социальной коммуникации недостаточно пони-

мания смысла высказывания. Только если само 

требование покинуть здание будет выполнено, 

будет иметь место не информационная только, 

                                                                                              

классическая. – М., 2001; Степин В.С. Теоретическое 

знание. – М., 2003 и др. 
2 См., напр.: Микешина Л.А. Трансцендентальные 

измерения гуманитарного знания // Вопросы филосо-

фии. 2006. – № 1. – С. 49–66. 
3 Ср.: «…В любом случае науки о культуре и духе 

сохраняют… свои особенности – существование в 

виде текстов и языковых игр, осуществление позна-

ния «изнутри объекта», неотъемлемую ценностною 

составляющую знания и познавательной деятельнос-

ти, субъекта в единстве ценностей и свободы в кон-

тексте неограниченной коммуникации и интерсубъек-

тивности» (Там само. С. 66). 
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но и социальная коммуникация. Таким образом, 

коммуникация ведет от текста через его легити-

мацию к действию. Она включает информацион-

ный и поведенческий аспекты как своего рода 

причину и следствие.1 Коммуникация, следова-

тельно, представляет собой замкнутый цикл и 

есть целостность, порождающая другую комму-

никативную целостность. Коммуникация – это 

не факты–вещи, а процессы–события. 

 Если социальное репрезентируется через тек-

сты как связанные знаковые системы, то это из-

начально предполагает наличие субъектов, спо-

собных понимать смысл и ценность таких тек-

стов (интерпретировать их) и взаимодействовать 

на основе полученной информации. 

Применимость этой идеи к праву можно по-

яснить через развернутый комментарий к одному 

известному положению, сформулированному 

основоположником общей семантики Альфре-

дом Кожибским. Одним из ключевых фреймов 

его теории служит выражение: «Карта не есть 

территория».2 Действительно, любая карта, лишь 

символизирует реальную территорию, но какой 

бы степенью точности карта ни обладала, она 

никогда не сможет ее заменить. Карта – это зна-

ковая система, текст, который отражает действи-

тельность в преломлении сознания картографа, т.е. 

в зависимости от его целей, ценностей и приорите-

тов. На одной карте, например, отражаются, преж-

де всего, культурные достопримечательности, кра-

сивые виды, иные туристические объекты; на дру-

гой – стратегические дороги и аэродромы. Карты 

туристические и военные отображают одну и ту же 

местность, но отражают по-разному.  

Это положение можно попробовать использо-

вать как метафору для пояснения коммуникатив-

ной сущности права. Действительно, юристы в 

своей практической деятельности также сталки-

ваются с такими своеобразными «картами» – 

например, с законами. Любой юридический за-

кон представляет собой текст. Но текст как зна-

ковая система отсылает к другой реальности, ко-

торую он означает, репрезентирует. При этом 

текст раскрывает свой смысл, становится право-

вым текстом и источником права только тогда, 

                                                           
1 Если рассматривать социальную коммуникацию 

через теорию речевых актов Дж. Остина, то можно 

сказать, что любая социальная коммуникация основа-

на на речевых актах, имеющих локуцию, иллокуцию 

и перлокуционный эффект. 
2 Восходит, по-видимому, к «Логико-фило-

софскому трактату Л. Витгенштейна» (см.: Витген-

штейн Л. Философские работы. – Ч. I. – М., 1994. – С. 

8–9). 

когда имеются интерпретирующие его субъекты, 

способные этот смысл понять и воплотить в своем 

поведении. Иными словами любой правовой текст 

существует лишь как звено, элемент системы пра-

вовых коммуникаций. Вне коммуникации право 

вообще невозможно, так как вне коммуникации 

существует не право, а лишь некоторые матери-

альные объекты: бумага с нанесенной на нее типо-

графской краской, звуки, имеющие определенную 

высоту и продолжительность (приговор, зачитыва-

емый в суде), перемещение каких-то тел в про-

странстве (жесты регулировщика) и т.д. 

Какую же реальность представляет закон? 

Насколько применима здесь аналогия с картой? 

Карта предназначена для того, чтобы ориентиро-

вать людей на конкретной территории, в кон-

кретном пространстве. Для того чтобы достичь 

поставленных целей и успешно взаимодейство-

вать с другими людьми, необходимо из соотне-

сения символов карты с конкретной территорией 

вывести необходимые правила поведения, кото-

рые позволят достичь искомых целей. Карта не 

территория, но она должна адекватно отображать 

территорию, она призвана служить практиче-

ским целям, и в этом заключается оправдание ее 

существования. 

 Казалось бы, можно исходить из того, что за-

кон, устанавливая правила должного поведении, 

не зависит от сущего, от социальной реальности. 

Но невозможность выведения должного из суще-

го не свидетельствует о независимости должного 

от сущего, в нашем случае, от социальной реаль-

ности. Должное имеет не только формально-

логический смысл, но и ценностное значение. 

Должное не выводится формально-логическим 

образом, но понимается как должное. Для этого 

недостаточно наличия некоторых исключительно 

формальных моментов характеризующих право-

вой текст, такие как его понятность, обращен-

ность к будущему поведению, исполнимость 

формулируемого им правила, его выводимость 

из более общего правила и т.д. 

Карта – не территория, но она должна соот-

ветствовать территории, чтобы быть картой. Ес-

ли текст закона претендует на наличие в нем 

правового смысла, то он должен соответствовать 

определенной правовой «территории», опреде-

ленному правовому пространству для того, что-

бы быть правовым текстом. Это пространство есть 

пространство правовой коммуникации. В этом 

смысле можно сказать, что, как карту и террито-

рию, так закон и право связывает в единое целое 

коммуникация. Без коммуникации ни один из этих 

элементов в социальном смысле не существует.  
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Что же отличает правовую коммуникацию от 

других ее разновидностей? Право, как практиче-

ская система действия, основано на взаимопони-

мании, без которого само его существование не-

возможно. Ведь права нет там, где отсутствует 

взаимосоотнесенное поведение. Поэтому нет 

права без информации, структурированной ис-

точником права и адресуемой субъектам право-

вой коммуникации. Но условием правовой ком-

муникации является не столько содержание ин-

формации, и даже не столько ее прескриптивная 

форма, сколько убеждающая сила, без которой 

невозможна сама правовая коммуникация как 

практическое взаимодействие.  

Поэтому право есть там, где люди убеждены в 

том, что оно есть. А убеждены они в этом тогда, 

когда право становится частью их жизненного 

мира, пространством правовой коммуникации. 

Хабитуализация и институциализация права, его 

признание есть тот момент, который противопо-

ложен физической силе в праве, противоположен 

насилию. Наоборот, именно он создает силу пра-

ва как силу легитимную. Поэтому и принужде-

ние в праве всегда носит легитимный и символи-

ческий (знаковый) характер (отнюдь не исклю-

чающий физического воздействия). Право леги-

тимируется, в том числе, и символическими 

средствами. Символы заполняют пробелы в по-

нимании и оправдании права, создаваемые ре-

дукцией комплексности правой реальности. 

Следует подчеркнуть, что сознание и вообра-

жение, создающие моноцентристский образ пра-

ва как порождения государства, не носит сти-

хийный характер и не является исключительно 

субъективным феноменом. Можно сказать, что 

оно есть результат символического насилия со 

стороны государства и общества, насилия сим-

волического в том смысле, что оно выражается в 

формировании правовых текстов, подчиняющих 

себе сознание членов общества через дисципли-

нарные практики.1 Государство приучает своих 

членов к подчинению, приучает к мысли о своей 

монополии на правотворчество, и это есть часть 

правовой социализации. Но это не должно вво-

дить в заблуждение теоретиков и вести к упро-

щенному видению правовой реальности.  

 Итак, обязывающая сила права, следователь-

но, и само право, невозможны без признания его 

в качестве такого самими субъектами социаль-

                                                           
1 См. об этом, напр.: Бурдье П. Дух государства: 

генезис и структура // Поэтика и политика. Альманах 

Российско-французского центра социологии и фило-

софии Института социологии Российской Академии 

наук. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 127–163. 

ной системы. Но что означает признание права 

(правовых текстов)? Это есть признание неких 

общих рамок поведения, т.е. определенных прав 

и обязанностей, связывающих всех членов обще-

ства; признание их «объективного», независимо-

го от индивидуальной воли лица, и социально-

значимого (ценностного) характера, понимание 

их содержания и порядка реализации, включая 

признание возможности наказания за несоблю-

дение таких правил.  

 Но возможно ли признание права без опыта 

права? Можно ли признавать то, с чем не сталки-

вался в жизни? Если право определяет поведение 

субъекта, то можно ли его признавать, не имея 

опыта такого поведения? Если имеется карта, то 

можно ли пройти проложенный на ней маршрут, 

не обращаясь к помощи тех, кто на практике знает, 

как надо интерпретировать условные знаки карты 

(превращать условное в реальное поведение)?  

 Поэтому право легитимируется не только че-

рез виртуальные тексты первичных источников 

права, и не только через политические тексты 

государственной власти, но и через актуальные 

тексты, создаваемые самой практикой реализа-

ции прав и обязанностей. Таким образом, необ-

ходимо отметить некую сращенность когнитив-

ного мира человека (как социального субъекта, а 

не как отдельного индивидуума), его поведения 

как носителя прав и обязанностей, соотнесенного 

с поведением других субъектов, и тех текстов, 

которые эти права и обязанности определяют. В 

этом и заключается смысл коммуникативного 

взгляда на право.2 Карта – не территория. Но 

карта имеет смысл только тогда, когда суще-

ствуют люди, использующие эту карту для ори-

ентации на территории. В конечном счете, здесь 

действует давно известное правило: не человек 

для карты, а карта для человека. Но и территория 

получает смысл территории только тогда, когда 

имеются субъекты, воспринимающие ее именно 

таким образом (как территорию) и ориентирую-

щиеся на ней с помощью карты. Точно также 

обстоит дело применительно к феномену права: 

ни правовые тексты, ни правовые ценности, ни 

субъективное правосознание, ни индивидуаль-

ные правопритязания не образуют право в каче-

стве разрозненных элементов. То, что их объ-

единяет – это правовая коммуникация, возника-

ющая как интерсубъективная реальность, связу-

ющим звеном которой являются взаимодейству-

ющие субъекты.  

                                                           
2 Ср.: Ван Хоек М. Право как коммуникация // 

Правоведение. – 2006. – № 2. 
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Отсюда вытекает и другое важное положение 

коммуникативного подхода: о наличии или от-

сутствии права в конкретном обществе следует 

судить не по наличию или отсутствию законов 

(своего рода карт), а по наличию или отсутствию 

реальных прав и обязанностей самих членов об-

щества (по наличию правовой коммуникации, 

вытекающей из интерпретации различных 

«карт», в том числе, «карт» – законов). Только 

субъекты, взаимодействующие на основе при-

знанных прав и обязанностей, вытекающих из 

общезначимых и общеобязательных текстов, 

находятся в состоянии правовой коммуникации, 

«создают» право. Права и обязанности онтологи-

чески «ближе» к феномену права, чем тексты зако-

нов или других правовых актов. Смысл правовой 

коммуникации как раз и заключается в осмыслен-

ной и ответственной реализации человеческой сво-

боды. Это означает, что там, где отсутствует си-

стема взаимообусловленных когерентных прав и 

обязанностей как части жизненного мира данного 

социума, там отсутствует и право.  

Но если карта не есть территория, и если ни 

одна карта не может репрезентировать всю тер-

риторию во всем ее многообразии и многоас-

пектности; если признать, что любая карта 

упрощает, схематизирует территорию, редуциру-

ет ее к избранной системе координат, то это 

означает также, что ни одна территория не может 

быть представлена во всей полноте одной кар-

той, изготовленной одним картографом. Если 

карта призвана служить разным людям, помогая 

им ориентироваться на местности, исходя из раз-

нообразных интересов, целей, потребностей, то 

общими для всех карт должны быть лишь коды, 

позволяющие переводить тексты в систему прак-

тического взаимодействия. Для того чтобы карта 

реально служила ориентиром для человеческого 

поведения, важно не то, кто ее изготовил, а важно 

насколько точно она отражает действительность, 

насколько она может рассматриваться как автори-

тетный источник знания о территории, насколько 

она может реально определять поведение людей. 

 Для возникновения права также важно не 

происхождение «карты» (правового текста), а 

наличие специального кода, позволяющего об-

щепризнанным способом определять правовое и 

неправовое, права и обязанности адресатов и 

действовать соответствующим образом. 

 Как уже было отмечено, государство облада-

ет определенными возможностями не только 

контролировать такой код, но во многом его 

определять. Однако его возможности также 

ограничены, свидетельством чему является воз-

можность появления «мертворожденных» зако-

нов. Не оспаривается и тот факт, что «карты» (пра-

вовые тексты), изданные государством, могут (и 

должны) содержать перечень тех «объектов», до-

ступ к которым запрещен. Именно государство 

обладает монополией на наиболее серьезные фор-

мы физического принуждения к тем, кто эти запре-

ты будет нарушать. Но это не означает, что такого 

рода «карты» (правовые тексты) с указанием 

«спецобъектов», находящихся на особом режиме, 

следует отождествлять с феноменом права. 

Коммуникативный подход позволяет, по-

видимому, под другим углом зрения посмотреть 

на проблему понимания нормы права. Норму 

права не следует отождествлять с правовым тек-

стом. Правовой текст как знаковая система дает 

возможность интерпретирующему этот текст 

субъекту понять смысл того правила, которое 

должно стать нормой. Правовая норма – это 

норма поведения, и нормой правовой коммуни-

кации может стать только такое правило, которое 

реализуется в поведении субъектов как их права 

и обязанности. Текст материален и объективен 

(существует независимо от субъекта). Норма 

ментальна и интерсубъективна. Текст закона, не 

реализуемый в поведении, позволяет конституи-

ровать лишь виртуальную норму, но не норму 

права в коммуникативном понимании. Это поз-

воляет сделать вывод о том, что для конституи-

рования нормы права недостаточно лишь пер-

вичных правовых текстов, интерпретация нормы 

как правовой возможно только в результате 

«совмещения» первичных и вторичных правовых 

текстов, т.е. и тех текстов, которые создаются 

практикой реализации первичных правовых тек-

стов (например, законов). Актуальная правовая 

норма, в отличие от нормы виртуальной (суще-

ствующей лишь в тексте) представляет собой 

результат интерпретации нескольких правовых 

текстов, из которых и выводится актуальный 

смысл правила поведения (например, законов, 

судебных решений, актов реализации прав и обя-

занностей). В этом смысле актуальная норма 

права и правовое отношение не существуют в 

отрыве друг от друга, но текст закона может су-

ществовать вне актуальной правовой нормы.1 

Право существует как становящееся право, 

находящееся в постоянной динамике текстуаль-

но-информационного и энергийно-поведенчес-

кого взаимообмена. То, как мы понимаем право, 

                                                           
1 См. об этом: Поляков А. В. Общая теория права: 

Проблемы интерпретации в контексте коммуникатив-

ного подхода: Курс лекций. – СПб.: Издательский дом 

С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 
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споры по поводу права, согласование различных 

правовых позиций и представлений, борьба за 

право – все это коммуникативные процессы, 

обеспечивающие жизнь права и его развитие. 

Природа правовой коммуникации такова, что, с 

одной стороны, она способствует унификации 

права, предполагает выработку общего кода для 

отличия права от неправа, а с другой стороны, 

допускает возникновение относительно авто-

номных дополнительных правовых систем, лишь 

постепенно вовлекаемых в процесс унификации. 

Это позволяет характеризовать право как само-

организующуюся и саморазвивающуюся систе-

му.1 И лишь интеллектуальная редукция, обу-

словленная специфической позицией наблюдате-

ля, превращает право (в сознании ученого или 

потребителя) в застывшую систему норм, или, 

наоборот, в некий набор абстрактных, но разум-

ных и справедливых принципов. Право – это са-

ма социальная жизнь, взятая в специфическом 

ракурсе, но определение границ права через ре-

дукцию комплексности неизбежно ведет к упро-

щенному и фрагментарному его пониманию.  

Задача современного правоведения заключа-

ется не в том, чтобы полностью исключить вся-

кое упрощение, а в том, чтобы создать такую 

теоретическую модель правовой действительно-

сти, в рамках которой было бы возможно совме-

щение понимания права с позиций юридической 

практики (права в жизни) с максимально воз-

можным уровнем научного обобщения, противо-

действующего его (права) теоретической «фраг-

ментации». Представляется, что возможным ва-

риантом такой теории может быть теория, ис-

пользующая коммуникативный подход. По-

видимому, в рамках такого подхода возможно 

совмещение эйдетических (трансцендентальных) 

начал права с его исторически изменчивым со-

держанием. Для пояснения этой мысли следует 

обратиться к эксплицитному и имплицитному 

началам коммуникации. 

Сама возможность коммуникации связана, в 

первую очередь, с ее эксплицитными характери-

стиками, к каковым можно отнести ясность, чет-

кость, выполнимость, стабильность, авторитет-

ность, проспективность правовых текстов 

(например, законов), формализованность уста-

                                                           
1 В этом можно видеть отличие такого, феномено-

лого-коммуникативного понимания права, от взгля-

дов представителей юснатурализма. Право здесь не 

«даруется» (природой), а «вырабатывается» в совмес-

тной деятельности. Оно – совместный проект, «общее 

дело», в котором участвует каждый, даже своим неве-

рием в это участие. 

навливаемых ими предоставительно-

обязывающих правил, их общезначимость и со-

циальную поддержку (защиту). Но этого недо-

статочно для ее полноценного функционирования, 

так же как недостаточно и для определения долж-

ного в праве. В рамках эксплицитно понятой ком-

муникации ее субъекты могут действовать исклю-

чительно в собственных интересах, используя дру-

гих субъектов коммуникативного взаимодействия 

в качестве средств коммуникации. Эксплицитная 

коммуникация часто превращается в монологиче-

скую коммуникацию, в которой отсутствует диа-

лог. 

Но коммуникацию можно рассматривать не 

только как данность, но и как проект, предпола-

гающий стремление к наилучшему воплощению. 

Если право – это коммуникация, то наилучшие 

условия для правовой коммуникации, наивысшее 

качество такой коммуникации и будут опреде-

лять основные правовые ценности.  

Выскажем предположение, что именно пара-

метрами имплицитной правовой коммуникации 

задаются онтологические и аксиологические 

(трансцендентальные) характеристики права. Это 

означает, что на вопрос: чем определяется цен-

ность самого права, чем задаются правовые 

стандарты свободы и справедливости – ответ 

может быть таким: имплицитными условиями 

самой правовой коммуникации. Среди этих цен-

ностей в первую очередь следует выделить при-

знание человека основным субъектом права 

(правовой коммуникации). Такое признание воз-

можно только на основе взаимности, поскольку 

противоположное поведение исключает саму 

возможность коммуникации. Это означает, что 

человек является основным субъектом права не 

сам по себе, а через свое отношение к другому 

человеку, т.е. изначально именно в качестве 

субъекта правовой коммуникации. «Быть субъ-

ектом» означает в этом случае «быть в правовом 

отношении», т.е. находиться в пространстве пра-

вовой коммуникации. Такое взаимное признание 

имплицитно предполагает и признание духовной 

сущности за субъектами коммуникации, т.е. нали-

чие у них разумной способности передавать, ин-

терпретировать и оценивать информацию, а также 

возможность свободного и ответственного выбора 

того варианта поведения, который требуется усло-

виями коммуникации. В такой коммуникации дру-

гой субъект выступает не средством, а ее (комму-

никации) целью (в кантовском смысле). 

 Если правовая свобода выражается в личных 

правах субъекта и представляет собой личную 

ценность, то ответственность связана с правовы-
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ми обязанностями и имеет ценность сверхлич-

ную. В единстве прав и обязанностей, свободы и 

ответственности, в балансе личных и сверхлич-

ных правовых ценностей также выражается идея 

имплицитной правовой коммуникации.1 

 Можно сказать и так: имплицитной целью 

правовой коммуникации является саморазвитие 

субъектов коммуникации, так как через такое 

развитие развивается сама коммуникация. Она 

становится более совершенной, более эффектив-

ной, в наибольшей степени удовлетворяет суще-

ствующие у коммуникантов потребности. Такое 

развитие возможно только в правовом простран-

стве самой коммуникации и не может выходить 

за его границы, нарушая, например, свободу са-

моорганизации субъектов других социальных 

коммуникаций.  

                                                           
1 Знаменитая максима И. Канта – «относись к дру-

гому как к цели твоих действий, и никогда только как 

к средству» – раскрывает свой подлинный смысл так-

же через идею имплицитной коммуникации. Ведь 

речь в ней идет не о праве, а об обязанности, выте-

кающей из взаимного признания. Представляется, что 

с позиций предлагаемого подхода можно объяснить 

наличие у одного и того же закона правовых и непра-

вовых признаков одновременно. Дело в том, что мож-

но говорить о правовом законе применительно к при-

знакам эксплицитной правовой коммуникации и при-

менительно к признакам имплицитной правовой 

коммуникации. В первом случае закон может счи-

таться правовым при наличии даже минимально нео-

бходимых условий для формальной правовой комму-

никации (рациональность, легитимность, действен-

ность). Во втором случае для признания закона пра-

вовым  необходимо его соответствие также признакам 

закона «высшего качества», исходя из критериев имп-

лицитной правовой коммуникации (максимальная 

свобода при максимальной ответственности за благо 

общества, высшая степень справедливости, основан-

ная на исключении каких–либо форм дискриминации, 

создание наиболее адекватных условий для самораз-

вития личности и т.д.). В первом случае закон рассма-

тривается как фактический источник права (правовой 

коммуникации), во втором случае – как источник 

«должного» права (идеальной правовой комму-

никации). Дж. Финнис примерно в этом смысле испо-

льзовал понятие «фокальное» и «периферийное» пра-

во (см. об этом, напр.: Finnis J. Natural Law and Natu-

ral Rights. Oxford, 2005. – P. 277–281, 363–366). Поня-

тно, что закон, не участвующий в правовой комму-

никации, не может быть назван «правовым» ни в од-

ном из вышеописанных смыслов. Правовой закон как 

«наилучший» закон есть закон, наиболее точно отра-

жающий необходимый на сегодняшний день баланс 

личных (индивидуальных) и сверхличных (общест-

венных) ценностей, являясь необходимым основа-

нием для полноценной правовой коммуникации 

 Правовые тексты, призванные нормативно 

опосредовать отношения взаимодействующих 

субъектов, должны быть ориентированы на эти 

имплицитные условия правовой коммуникации, 

что обеспечивает их легитимацию.2 В этом и бу-

дет заключаться их справедливость. Справедли-

вость есть соответствие должному в отношениях 

между людьми (в коммуникации). Подчинение в 

равной мере всех участников правовой коммуни-

кации ее имманентным (и имплицитным) усло-

виям, также как принцип взаимного признания и 

взаимной ответственности, будет выражать 

идею правового равенства. Таким образом, ос-

новные идеи классического правопонимания: 

свобода, равенство, справедливость сохраняют 

свое значение в обозначенном подходе, но полу-

чают коммуникативное обоснование.3 

 Сказанное позволяет понять интегральную 

сущность права в рамках коммуникативной тео-

рии. Интегральность с точки зрения рассматри-

ваемого подхода предполагает не смешение раз-

ных признаков права, признаваемых теми или 

иными теоретиками, а определение позиции, с 

которой эти разные признаки оказываются эле-

ментами целостного правопонимания. Такой пози-

цией является взгляд на право как на феномен 

коммуникации. Коммуникация – это то, что соеди-

няет законы и другие источники права с внутрен-

                                                           
2 Ср.: Хабермас Ю. Моральное сознание и комму-

никативное действие. – СПб., 2000. – С. 104. 
3 См. об этом, напр.: Поляков А. В. Антрополого-

коммуникативное обоснование прав человека // Права 

человека: вопросы истории и теории: Материалы ме-

жвузовской научно–теоретической конференции. –

СПб., 2004. – С. 3–28. Интересна в данном контексте 

позиция современного исследователя А.А. Мережко. 

Ученый обращает внимание на выводы, которые, по 

его мнению, вытекают из концепции генеративной 

грамматики американского лингвиста и философа Н. 

Чомски (N. Chomcky) более известного в России как 

Н. Хомски. Мережко пишет: «Исходя из теории гене-

ративной грамматики Чомски, можно выдвинуть ряд 

гипотез в отношении права: во–первых, каждый чело-

век обладает врожденной способностью к праву; во-

вторых, существует некое универсальное, генератив-

ное право, кренящееся в природе человека и служа-

щее фундаментом всех национальных систем права, 

из которых произрастают общие принципы права, 

лежащие в основе всех систем права; в-третьих, это 

врожденное, генеративное право как раз и является 

прообразом естественного права, без которого было 

бы невозможно объяснить факт общения и взаимо-

действия представителей разных культур и народов» 

(Мережко А.А. Введение в философию международ-

ного права. Гносеология международного права. – 

Киев, 2002. – С. 35–36).  
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ним миром субъектов, с их ценностными пред-

ставлениями и религиозными верованиями, опре-

деляет их взаимодействие и взаимопонимание.  

 Право существует как коммуникативная не-

расчлененная целостность. Именно поэтому сло-

во «право» используется и применительно к за-

конам, и к субъективным правам, и к идее спра-

ведливости. Лишь аналитическая деятельность 

сознания расчленяет ее в уме на составные части: 

тексты, законы, нормы, ценности, отношения и 

т.д. При этом смысл права с целостности перено-

сится на части (элементы), которые абсолютизи-

руются и противопоставляются другим элемен-

там целостности. Если исходит из взгляда на 

право как на коммуникацию, то спор о том, что 

такое право – норма закона, отношение или 

некая формальная ценность – теряет свой смысл. 

Коммуникация объединяет (точнее, конституи-

рует) и то, и другое, и третье, давая возможность 

понять право как целостностное многоединство, 

в основе которого лежит идея развития целого 

через развитие его элементов. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА 

 

Доповідь присвячено представленню комунікативного підходу в загальній теорії права. Автор ви-

ходить із припущення: право – саме і є видом соціальної комунікації, суб'єкти якої на основі інтерп-

ретації правових текстів реалізують свої права і обов'язки. Наявність у правовій комунікації эксплі-

цитной і імпліцитної сторін дозволяє виділити формальні і ціннісні підстави права. 

 

  

A. V. Polyakov  

COMMUNICATIVE APPROACH IN THE GENERAL THEORY OF LAW 

 

The paper is dedicated to the representation of the communicative approach in the general theory of law. 

The author begins with the assumption that law is a kind of social communication whose subjects exercise 

rights and perform duties based on the interpretation of legal texts. The fact that legal communication has 

explicit and implicit sides allows us to distinguish the formal and the value-laden foundations of law. 
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ЛІБЕРАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ФАКТОР  

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ 
 

Протягом останніх десятиліть у зарубіжній і 

вітчизняній науці численні наукові дослідження 

були присвячені проблемі трансформації суспі-

льства. Основною рисою суспільних трансфор-

мацій вчені вважають занепад «волюнтаристсь-

ких та мобілізуючих держав» та заміна їх держа-

вами нового гуманістичного типу (демократич-

ними правовими і соціальними) внаслідок поши-

рення «хвилі лібералізму», що призвело до зміни 

інституціональної та соціально-групової струк-

тури суспільства1. 

Процес трансформації охоплює, окрім соціа-

льної, економічної, політичної, культурної (ду-

ховної) сфер, також правову сферу [5, c. 352–

380]. З середини ХІХ ст., спочатку у правових 

системах англо-американського типу, дещо піз-

ніше – романо-германського, поступово почала 

концептуально оформлюватись та реалізуватись 

ліберальна теорія права. Зокрема Р. Дворкін за-

значає, що ліберальна теорія права, основи якої 

закладені ще Джеремі Бентамом, складається з 

двох частин: нормативної і концептуальної. Яд-

ром останньої є ідея особистих прав людини. Ці 

обидві частини складають загальну теорію права 

і мають комплексний характер. Загальна теорія 

права, підкреслює вчений, має багато зв’язків з 

різними розділами філософії, а саме філософією 

політики та моралі, філософською антропологі-

єю, філософією мови, логікою та метафізикою. 

Тому загальній теорії права доводиться раз у раз 

                                                           
1 Див.: Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко 

Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. – 

К., 1998. – С. 21; Заславская Т.И. Постсоциалис-

тический транформационный процесс в России // Ве-

стник Российского гуманитарного научного фонда. – 

1998. – № 3. – С. 133;  Смелзер Нил Дж. Социальные 

преобразования и социальные перемены // Междуна-

родный журнал социальных наук. – Ноябрь 1998. – № 

23. – С.17; Турэн Ален. Социальные трансформации 

двадцатого столетия // Там само. – С. 10; Должен-

ков О.О. Тоталітаризм в Україні: проблеми форму-

вання та трансформації. – Одеса, 2000. – С. 121–181; 

Колодко Г.В. Глобализация и перспективы развития 

постсоциалистических стран.– Минск, 2002; Цвєтков 

В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.В. Суспільна трансфо-

рмація і державне управління в Україні: політико-

правові детермінанти: Монографія. – К., 2003 та ін. 

вибирати ту чи ту позицію в суперечці з філо-

софських проблем, що не є виразно правовими 

[1, c. 7-9]. Розвитку сучасної ліберальної теорії 

права сприяли праці Дж. Л. Остіна, Г.Л.А. Гарта, 

Дж. Ролза, Ф. А. Хайєка та ін. 

Розглядаючи сучасне європейське, в тому чи-

слі і вітчизняне, право як концептуальний вираз 

ліберальної ідеології, слід виокремити її «ідейне 

ядро». Традиційними засадами ліберальної ідео-

логії є: абсолютна цінність людської особистості; 

свобода і юридична (формальна) рівність всіх 

людей; демократія; визнання раціонального та 

морального начал природи людини; визнання 

державою і суспільством та гарантування невід-

чужуваних прав і свобод людини та автономії 

індивідуальної волі («особистий імунітет»), вер-

ховенство права і правового закону; створення 

держави на засадах загального консенсусу з ме-

тою захисту і реалізації прав і свобод людини; 

визнання народу (громадянського суспільства) 

джерелом влади і права; визнання принципу вза-

ємної відповідальності між державою і особою, 

державою і громадянським суспільством; обме-

женість впливу і сфер діяльності держави за раху-

нок передачі певних її функцій громадянському 

суспільству, що є можливим за умови високої соці-

альної (економічної, політичної та ін..) активності 

громадян; контроль за діяльністю держави з боку 

громадянського суспільства; визнання і реалізація 

принципу розподілу влади; функціонування пар-

ламентаризму на основі багатопартійності тощо. 

Саме ці засади протягом останніх двох століть 

активно впливали на формування сучасних засад 

праворозуміння у Європі та Сполучених Штатах 

Америки. Завдяки ідеям лібералізму в юриспру-

денції повстали такі ключові проблеми сучасності: 

людський вимір права, відмінність між правом і 

законом; легітимність права і законодавства; шля-

хи формування права та суб’єкти правотворчості; 

право як культурно-цивілізаційний феномен; спів-

відношення права і свободи та ін. 

У країнах Східної Європи та колишнього Ра-

дянського Союзу трансформація правової сфери 

під впливом ідей лібералізму розпочалась, в ос-

новному, наприкінці 80-х років ХХ століття й 

триває і у наш час.  



Ліберальна ідеологія як фактор трансформації сучасного праворозуміння  

70 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

Зокрема, значний вклад у процес лібералізації 

вітчизняної правової системи внесли такі відомі 

сучасні українські вчені-юристи, як Ю.С. Шемшу-

ченко, П.М. Рабінович, В.Я. Тацій, О.М. Миронен-

ко, О.Ф. Скакун, М.І. Козюбра, В.Д. Бабкін, В.Б. 

Авер’янов, В.Ф. Погорілко, В.В. Цвєтков, А.Ф. Ко-

лодій, Н.М. Оніщенко, О.І. Ющик, А.П. Заєць, 

В.М. Селиванов, Я.М. Шевченко та ін.  

На наш погляд оформлення ліберальної теорії 

права в українській юридичній науці було запо-

чатковано П. М. Рабіновичем, який розвинув 

концепцію загальносоціального права. Зокрема, 

П. М. Рабінович стверджує, що право, як загаль-

носоціальна категорія (загальносоціальне право, 

тобто не державно-владне, не «юридичне») ви-

ступає як певні можливості учасників суспільно-

го життя, необхідні для задоволення потреб їх 

існування й розвитку, які об’єктивно зумовлю-

ються досягнутим рівнем розвитку суспільства і 

мають бути загальними та рівними для всіх од-

нойменних суб’єктів і виникають та діють неза-

лежно від держави. Різновидом загальносоціаль-

ного права є права людини – певні можливості, 

які необхідні для задоволення потреб її існування й 

розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єк-

тивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку сус-

пільства і мають бути загальними та рівними для 

всіх людей. А як спеціальносоціальна категорія 

(спеціальносоціальне право або юридичне право) 

існує у таких формах як об’єктивне та суб’єктивне, 

публічне та приватне, матеріальне та процесуальне, 

регулятивне та охоронне право [8].  

Багато в чому схожим до концепції юридич-

ного утилітаризму Джеремі Бентама та Джона-

Стюарта Мілля є «потребовий» підхід П. М. Ра-

біновича, під яким вчений розуміє здатність пра-

вової системи задовольняти основні потреби й 

інтереси індивідів, їхніх спільнот та об’єднань, а 

також усього суспільства. Застосування цього 

підходу, на його думку, дозволяє встановити, 

потреби якої частини соціально неоднорідного 

суспільства (а серед них є завжди потреби спе-

цифічні, незагальні) відповідає найбільшою мі-

рою реальне функціонування держави і права, а 

потребам якої його частини воно, можливо, на-

віть не суперечить [9, c. 23]. 

Тобто, зміни у загальній теорії права, насам-

перед, торкаються такої фундаментальної кате-

горії як праворозуміння. На думку автора статті, 

праворозуміння є складною комплексною кате-

горією, яка має наступні аспекти:  

– Соціокультурний: право як соціальний і ку-

льтурний феномен, основними проявами якого є 

правові відносини, правова культура та правова 

свідомість. 

– Функціонально-інструментальний: взаємов-

плив права і інших соціальних феноменів: (полі-

тики, економіки, релігії); взаємовплив права і 

суспільства в цілому, соціальних груп і організа-

цій (держави, церкви, громадських об’єднань, 

етносів, класів, тощо); право як інструмент вирі-

шення конфліктів; дія права. 

– Аксіологічний: право як система цінностей. 

– Ідеологічний: право як вираз певної ідеології 

(політичної, релігійної тощо); сутність права; 

право як міра свободи, право як певні можливос-

ті (права і свободи людини), рівність і нерівність 

у праві. 

– Інформаційно-комунікативний: право – по-

токи інформації, що мають прямий і зворотній 

зв’язок; нормативна комунікація права та юри-

дична комунікація; право як лінгвістичний, пси-

хологічний і поведінковий феномен; право як 

засіб людської взаємодії [7]. 

– Структурно-змістовний: ознаки права, будо-

ва (структура права), зміст права, форми права. 

– Еволюційний: походження, розвиток права; 

рівні (рос. «уровни») права /право соціальної 

групи, національне (загальнодержавне) право, 

право союзів держав і міждержавне (міжнародне) 

право, планетарне право, космічне право/; ієрар-

хія права [12, c. С. 290–315]. 

Фундаментальні зміни ідеологічного аспекту 

праворозуміння у кінцевому результаті мають 

призвести до суттєвої трасформації всіх його ас-

пектів. Зокрема, лише нормативна частина лібе-

ральної теорії права – яка закріплена в діючому 

законодавстві України, зумовлює трансформацію 

всіх сфер праворозуміння, і, насамперед, таких 

його аспектів: правової свідомості та правової 

культури, ціннісного, сутнісного, змістовного, 

еволюційного та ін. 

Засади нормативної частини ліберальної теорії 

права закріплені у конституціях більшості держав 

світу і у Конституції України, зокрема. Так, основ-

ними принципами конституційного ладу в Україні 

є демократизм; принцип народовладдя; принцип 

поділу влади; принцип верховенства права; най-

вища юридична сила Конституції та визнання по-

ложень Конституції нормами прямої дії; політична, 

економічна, ідеологічна багатоманітність, рівність і 

рівноправність всіх форм власності та ін. (статті 1, 

6, 8, 9, 13, 15, 19, 69, 71 та ін.). Вказані принципи та 

положення одночасно є принципами і засадами 

правового ладу в Україні.  

Багато у чому концепція лібералізму вплину-

ла на формування принципів сучасного україн-
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ського права, серед яких чільне місце посіли за-

гальнолюдські (міжнародні, загальноцивілізацій-

ні) принципи – гуманізм, юридична рівність, 

свобода, демократизм, справедливість, закон-

ність, а також загальноправові – верховенство 

права, рівність всіх перед законом і судом, взає-

мозв’язок прав і обов’язків, відповідальність за 

вину, невідворотність відповідальності та ін. [10, 

c. 260-261], які втілюють засади лібералізму у 

вигляді системи цінностей, закріплених у право-

вих нормах та приписах. 

Зокрема, ідеї лібералізму знайшли свій безпо-

середній вираз у системі основних (невід’ємних) 

гарантованих прав та свобод людини та громадя-

нина, закріплених у Конституції України, які 

традиційно поділяють на наступні групи:  

1) особисті, до яких належать права: на віль-

ний розвиток особистості (ст. 23), на життя (ст. 

27), на повагу до гідності (ст. 28), на свободу та 

особисту недоторканість (ст. 29), на недоторка-

ність житла (ст. 30), на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої корес-

понденції (ст. 31), на невтручання у особисте та 

сімейне життя (ст. 32), на свободу пересування і 

вільний вибір місця проживання (ст. 33), на сво-

боду думки і слова (ст. 34), на свободу світогля-

ду і віросповідання (ст. 35). 

2) політичні права і свободи: право на 

об’єднання у політичні партії та політичні орга-

нізації (ст. 36), право брати участь в управління 

державними справами (ст. 38), право на мирні 

збори та маніфестації (ст. 39), право на звернен-

ня (ст. 40), право на вільне здійснення свого во-

левиявлення (статті 69, 71). 

3) економічні, соціальні і культурні права: право 

кожного володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуаль-

ної, творчої діяльності (ст. 41), право на підприєм-

ницьку діяльність (ст. 42), право на працю (ст. 43), 

право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів (ст. 44), право на соціальний 

захист (ст. 46), право на житло (ст. 47), право на 

достатній життєвий рівень (ст. 48), право на охоро-

ну здоров’я (ст. 49), право на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля (ст. 50), право, зумовлене гаран-

туванням вільної згоди на шлюб, а також захистом 

материнства, батьківства, дитинства і сім'ї (статті 

51, 52), право на освіту (ст. 53), право на свободу 

творчої діяльності (ст. 54). 

 Визначальну роль у ліберальній трансформа-

ції праворозуміння, на наш погляд відіграє також 

соціокультурний аспект. Найбільш активного 

впливу повинні зазнавати правова культура та 

правова свідомість, без зміни і розвитку яких, 

гарантовані конституційні права і свободи не 

реалізуються, залишаються декларативними, іс-

нуючими формально, у той час, як суспільство 

продовжує жити за своїми старими уявленнями, 

звичками і стереотипами поведінки. 

Разом з тим, у посттоталітарних та постгено-

цидних суспільствах, зокрема, українському, ро-

звиток правової культури та правової свідомості 

відбувається досить повільно. Основною причи-

ною більшість вітчизняних вчених вважає право-

вий нігілізм – основний тип правової свідомості 

українського суспільства, і, що найбільш триво-

жно, більшості правлячої еліти. Правовий нігі-

лізм виступає як антитеза ліберальним цінностям 

– толерантності, поваги до права та людської 

особистості, узгодження інтересів і прагнень ін-

дивіда з інтересами суспільства та ін. 

Теоретичні форми правового нігілізму різному-

нітні. Історії світової соціально-філософської дум-

ки відомий регресивний нігілізм представників 

різних давньогрецьких та римських філософських 

шкіл – циніків, софістів, скептиків, політичний ні-

гілізм Н. Макіавеллі, естетичний нігілізм Ф.Ніцше, 

класовий нігілізм марксистів, антиетатичний нігі-

лізм анархістів, правовий нігілізм толстовства то-

що. Зазначені теорії послугували доказом від про-

тивного неспроможності правового нігілізму як 

доктрини та соціальної практики [6, c. 218]. 

На думку О. А. Менюка, правовий нігілізм є 

загальносоціальним явищем, притаманним пев-

ному етапу розвитку цивілізації, і стримати його 

поширення можна лише за умов з’ясування всіх 

чинників його існування, основних джерел, що 

живлять, відтворюють та модернізують це соціа-

льне явище [4, c. 30]. 

Як явище, правовий нігілізм в українському 

суспільстві має історичне коріння. Про це заува-

жував ще Б.О.Кістяківський, який витоки право-

вого нігілізму українського суспільства виводив 

ще з часів перебування українських земель у 

складі абсолютних монархій – Російської та Авс-

тро-Угорської, де право ототожнювалось з зако-

нодавством, джерелом права була воля монарха. 

За таких умов у свідомості переважної більшості 

населення право асоціювалось з актами монар-

шої влади, які часто були несправедливими, ан-

тигуманними, спрямованими проти інтересів бі-

льшості людей. Тобто склалось враження, що 

право може бути несправедливим.  

Після Жовтневої революції, правовий нігілізм 

ще більш поширився внаслідок не виважених дій 

більшовицької влади, яка спробувала у період 

«воєнного комунізму» підмінити правові норми 

так званим «пролетарським» («червоним пра-
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вом»), яке заперечувало нормативний характер 

права і мало існувати у формі пролетарської пра-

восвідомості. Вкоріненню негативного ставлення 

до права сприяли також грубі порушення прав 

людини у період сталінського тоталітарного ре-

жиму, коли правові норми підмінялись політич-

ними нормами. Це стало причиною появи анти-

правових нормативних актів, заснованих не на 

праві, а на «волі пролетаріату» (тобто його кому-

ністичних вождів) та доцільності політичного 

моменту (тобто їх власному розсуді). 

У незалежній Україні явище правового нігі-

лізму ще більш поширилось в наслідок падіння 

рівня життя людей, соціальної дезінтеграції, де-

вальвації системи суспільних цінностей, ідеалів і 

моралі, криміналізації та корумпованості суспі-

льства. В такій ситуації подолання правового 

нігілізму є найпершим і найважливішим завдан-

ням на шляху становлення правової держави, а, 

отже, і прискорення процесу ліберальної транс-

формації правової системи в Україні. 

Поряд з правовим нігілізмом, іншим негатив-

ним фактором, що гальмує цей процес в Україні, 

є придушення автономії волі людини. Зокрема, 

ще І. О. Ільїн зазначав, що придушення автономії 

духу породжує в ньому «безмовність і пасив-

ність», відсутність відповідальності за свої дії, 

неконструктивну критику і нігілізм, нездатність 

до творчого споглядання і вільного прийняття 

права. Така людина не здатна жити в духовній 

єдності зі своїм народом і не належить духовно 

своїй державі. І якщо в країні багато таких людей, 

позбавлених автономної патріотичної правосвідо-

мості, то держава набуває формального характеру і 

приречена на загибель або на підкорення іншою 

державою [3, c. 337–338]. Синдром «безмовності і 

пасивності» проявляється в сучасному українсько-

му суспільстві у вигляді комплексів національної 

меншовартості та сором’язливості, відсутністі кон-

сенсусу між прозахідно та проросійсько орієнтова-

ними частинами політичної еліти та населення, 

відсутності чітко визначених перспектив політич-

ного розвитку та повторенні російських сценаріїв у 

економіці та у правовій сфері. 

Серед причини повільної зміни правосвідомо-

сті Г. Спенсер та Ф. Фукуяма називають – нев-

міння і небажання кооперуватись, звичку до на-

глядача з нагайкою, соціальну пасивність, недо-

віру до держави і, разом з тим, звичку до перек-

ладання на державу (органи влади) турботи про 

існування та добробут індивіда, деформацію 

особистості, викликану втратою звичної системі 

цінностей та негативними емоціями стосовно 

майбутніх перспектив погіршення рівня життя, 

втрати існуючих матеріальних і духовних благ, 

які ґрунтуються на негативному досвіді минуло-

го розвитку суспільства [11].  

Зокрема, як зазначає І. О. Кресіна, для деяких 

соціальних інтеграцій посткомуністичних сус-

пільств характерна довгострокова «запрограмо-

ваність» на попередній морально-практичний 

досвід, на боротьбу за елементарне виживання в 

умовах багатофакторної залежності від влади. 

Пострадянські суспільства в Україні та Росії за-

лишаються пасивними та байдужими до того, 

щоб включити до сфери своєї соціокультурної 

життєдіяльності демократичні стандарти і прин-

ципи, власне цінності громадянського суспільст-

ва. Трансформації таких суспільств відбуваються 

на обмеженій території, тільки там де ніщо нове не 

загрожує правлячій еліті, де виключене створення 

розгалуженої системи трансляції вимог громадян 

до владних структур. В українському і російському 

суспільствах утворились своєрідні непрозорості на 

непроникності, що означили цілком автономні зо-

ни самоорганізації, які живуть за власними прави-

лами і нормами й виробляють моделі розвитку 

тільки для себе. Натомість встановлюються стан-

дарти соціальної дії, механізми соціалізації, що не 

тільки придушують прагнення соціальних груп та 

індивідів набути громадянського виміру, а й збері-

гають їхнє повне безправ’я, позбавляють людину 

самої потреби у громадянських правах, у досяг-

ненні особистісної ідентичності [13, c. 36]. 

Справедливість оцінки І. О. Кресіної підтвер-

джують соціально-політичні наслідки «помаран-

чевої революції». З боку представників «помара-

нчевої» влади – швидка відмова від програмних 

цілей соціальних перетворень і, насамперед» від 

прогресивної та конструктивної трансформації 

державно-правових інститутів, а з боку «помара-

нчевого» соціуму – швидке розчарування, яке 

перейшло у пасивне споглядання за діями влади. 

«Запрограмованість» на попередній негативний 

морально-практичний досвід радянських та куч-

мівських часів продиктувала і пасивну вичікува-

льну позицію та неадекватну оцінку українським 

соціумом спроб розвалу суспільства та країни за 

штучно створеними причинами – боротьбою за 

державний статус російської мови, псевдофеде-

ралізацією (що, насправді є намаганням створи-

ти, згадані вище, «автономні зони самоорганіза-

ції», що за своїм статусом більше нагадають зем-

лі наділені феодальним імунітетом, ніж федера-

тивні утворення, що мають ознаки суверенітету, 

розвинену інфраструктуру економіки, культурну 

та етнічну самоідентичність), необґрунтованим 

підвищення цін на основні товари споживання та 
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комунальні послуги за умов збереження попере-

днього рівня доходів населення, що фактично 

загрожує глобальною соціальною кризою і пау-

перизацією більшості населення. 

На відміну від марксистської соціології, сучасна 

соціологія, виходячи з законів самоорганізації сус-

пільства, заперечує лінійність суспільного розвит-

ку, передбачаючи багатоваріантність його шляхів. 

Загальнолюдські (ліберальні) цінності не є законо-

мірною і природною метою соціодинамічних про-

цесів, вони не стверджуються самі по собі в ре-

зультаті прогресивного розвитку людства. Первин-

ною є необхідність порядку [1, c. 92–107]. Порядок 

же може засновуватись на різних цінностях, в тому 

числі, і на антиправових. Тому можливість побудо-

ви правової соціальної демократичної держави і 

громадянського суспільства в Україні залежить 

цілковито від шляху, який обере більшість суспіль-

ства. Найбільш оптимальним шляхом у цьому на-

прямку сьогодні вбачається встановлення порядку, 

заснованого саме на ліберальних (загальнолюдсь-

ких) цінностях та ліберальній теорії права. Можли-

вість обрання такого шляху зумовлена, на нашу 

думку, виключно активною суспільною позицією 

українського соціуму, його узгодженими, наполег-

ливими діями, спрямованими на підвищення рівня 

правової свідомості та правової культури, викорі-

нення правового нігілізму з метою вироблення но-

вого (ліберального) типу праворозуміння. 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР  

ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Трансформация современного правопонимания обусловлена распространением и влиянием либеральной 

идеологии. В нашем представлении именно идеологический аспект правопонимания обуславливает транформа-

цию всех других аспектов этой сложной комплексной категории, которая определяет особенности существую-

щего общественного порядка, в частности, праворядка, а также – пути развития общества в целом. 

 
І.V. Muzyka 

LIBERAL IDEOLOGY AS A FACTOR IN 

TRANSFORMATIONS OF MODERN CONCEPTS OF LAW  

The transformation of the modern concept of law is conditioned on the expension and influence of liberal ideology. 

In author’s view the ideological aspect of the concept of law determines the transformation of all other aspects of this 

complex category which, in turn, determines peculiarities of the present public system, in particular, legal order, and 

also ways of the development of society as the whole. 
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ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: 

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ПІДХОДУ 
 

Формування засад правової, демократичної, 

соціальної держави, конкретизоване програмою 

адаптації законодавства України до європейсь-

ких стандартів, зумовлює нагальну потребу 

осмислення ролі та місця права у суспільстві як 

універсального способу впорядкування соціаль-

них відносин, вирішення актуальних проблем, 

невід’ємної частини соціальної реальності, важ-

ливої складової правової соціалізації особисто-

сті. Лише за таких умов право може стати атри-

бутом та критерієм ефективності діяльності дер-

жави, сприяти становленню повноцінних інсти-

туцій громадянського суспільства, належному 

забезпеченню та захисту прав і свобод людини і 

громадянина.  

Положення Конституції України 1996 року 

щодо визнання людини, її інтересів та прав най-

вищою соціальною цінністю, відповідальності 

держави перед суспільством, спрямування дер-

жавної діяльності на утвердження та забезпе-

чення прав і свобод людини і громадянина, по-

ділу влади, забезпечення верховенства права не 

залишають сумнівів щодо світоглядної орієнтації 

української державності та національної право-

вої системи. Втім, усі ці програмні настанови 

вимагають реалізації на рівні певних загальноте-

оретичних концепцій, що у правовій сфері тісно 

пов’язано з необхідністю подолання вітчизняною 

юриспруденцією звичних уявлень про соціальне 

призначення права, зумовлені цим характерні 

риси процесу правового регулювання суспільних 

відносин, стереотипи нормотворчої та нормозас-

тосовчої діяльності. 

Наразі процеси переосмислення правової дій-

сності активно стимулюються розробкою та ух-

валенням цілої низки нових галузевих кодексів, 

зокрема – цивільного, кримінального, сімейного, 

адміністративного судочинства тощо, значна ча-

стина новацій яких вже не можуть вписатися в до-

сить жорсткі методологічні канони вітчизняної те-

орії права, оскільки в значній мірі адаптували до 

свого змісту сучасне бачення місця права в регу-

люванні різних сфер суспільних відносин, що пок-

ликано сприяти наближенню нормативної основи 

національної правової системи до задекларованих 

Конституцією гуманітарних цінностей.  

Все більш впливовим фактором становлення 

національної правової системи України, орієнта-

ції процесу правового регулювання на соціальні 

критерії ефективності стає судочинство. Передо-

всім йдеться про активну діяльність Конститу-

ційного Суду України по здійсненню завдань 

конституційної юрисдикції, запровадження но-

вого напряму вітчизняного правосуддя – адмініс-

тративного судочинства, зміни в судовій прак-

тиці, спрямовані на рішуче підвищення ролі та 

відповідальності правосуддя у забезпеченні реа-

лізації норм Конституції України, утвердженні та 

захисті прав і свобод людини і громадянина.  

Втім, правове поле у цілому продовжує 

сприйматися суспільною свідомістю та відтво-

рюватися правовою теорією як однобічний вплив 

влади на суспільство, право – як засіб здійснення 

певних управлінських завдань, знаряддя для си-

лового забезпечення проведення певної полі-

тики, практично – як веління держави [1]. За цих 

умов соціальне призначення права, функціону-

вання правової системи зводиться виключно до 

регламентації суспільних відносин, що не зали-

шає простору для автономного регулювання, іні-

ціативної діяльності громадян та їх різноманіт-

них об’єднань, врешті решт – для реалізації не-

від’ємних прав та свобод людини. 

В концентрованому вигляді подібна ідея була 

сформульована у свій час відомим російським 

юристом Г. Шершеневичем: «Будь яка норма 
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права є наказ... ми надаємо найменування право-

вих тільки тим нормам, додержання яких припи-

сується під загрозою, що виходить від держави» 

[40, с. 281, 283]. Більше того, з точки зору такої 

логіки навіть норми, виражені у дозвільній формі 

«в дійсності містять наказ», оскільки іншій сто-

роні відповідно наказується виконувати або не 

виконувати певні дії [40, с. 282]. Тому й ухва-

лення того чи іншого закону розглядається у ви-

гляді певного результату дії права, усього про-

цесу впорядкування суспільних відносин. За цих 

умов зростання кількості законів* прямо не 

пов’язано з ефективністю правового регулю-

вання, оскільки недоліки «поганого» законодав-

чого регулювання «вирішуються» за рахунок 

прийняття нових, «кращих» законів, а потім – 

«ще кращих»... Свого часу навіть пропонували 

ухвалити досить своєрідний «закон про реаліза-

цію законів». Що ж стосується проблематики 

здійснення приписів законодавчих норм, то вона 

знаходиться ніби то за межами власне змісту 

права, а тому й безпосереднього інтересу науко-

вців, у всякому разі – розглядається як така, що 

має для юриспруденції у такому звуженому ро-

зумінні похідний, вторинний характер. Відпові-

дно предмет правознавства, передовсім, теорії 

права обмежується лише сферою належного, яке 

може і не мати переходу в дійсність, і тому для 

якого не обов’язковою є зумовленість реальними 

проблемами практичного життя та соціальні кри-

терії ефективності.  

При цьому орієнтація наукових пошуків ви-

ключно на тематику встановленого (позитив-

ного) права, яке у правовій системі романо-гер-

манського типу практично зводиться до законо-

давства, звужує поле зору дослідника до мента-

льних процедур розробки та аналізу текстів за-

конів та інших нормативно-правових актів вклю-

чно з завданням внутрішньої узгодженості цих 

текстів (системності законодавства). Як резуль-

тат правознавство – наука про місце та роль пра-

ва у життєдіяльності суспільства та держави прак-

тично зводиться до законознавства, що не може 

бути одним і тим самим за своїм визначенням [25, 

с. 147]. У цьому сенсі видатний російський філо-

соф та юрист І. О. Ільїн цілком справедливо вказу-

вав на несамостійний статус такого законознавства, 

оскільки «воно само не досліджує предмет, нато-

мість підводить короткі підсумки іншим самостій-

ним наукам про право» [12, с. 64].  

                                                           
* За різними джерелами з часів проголошення не-

залежності України було ухвалено біля 3 тисяч зако-

нів, 2/3 з яких це закони про внесення змін до законів. 

Наразі актуальне завдання по реформуванню 

національної правової системи на засадах верхо-

венства права може мати сенс лише за умови, 

якщо даний принцип тлумачити більш широко, 

ніж формальне дотримання вимог закону, а саме 

– у напрямку пошуку змістовних компонентів 

права [30]. Саме ґрунтуючись на змісті консти-

туційних норм Пленум Верховного Суду Укра-

їни в Постанові від 1 листопада 1996 року «Про 

застосування Конституції України при здійс-

ненні правосуддя» акцентував на тому, що судам 

підвідомчі всі спори про захист прав і свобод 

громадян, у зв’язку з чим суд не повинен відмов-

ляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з під-

став, передбачених законом, який це право об-

межує, розширює можливості судових органів 

щодо прямого застосування норм Конституції 

України, оцінки чинного законодавства, врахо-

вуючи й те, що згідно Основного Закону закріп-

лені в ньому права і свободи людини й громадя-

нина не є вичерпними [24, с. 39]. 

У цьому плані показовим є підхід нового Ци-

вільного кодексу України, який до числа загаль-

них засад цивільного законодавства включає такі 

власне змістовні правові елементи, як: 1) непри-

пустимість свавільного втручання у сферу осо-

бистого життя людини; 2) неприпустимість по-

збавлення права власності, крім випадків, вста-

новлених Конституцією України та законом; 3) 

свободу договору; 4) свободу підприємницької 

діяльності, яка не заборонена законом; 5) судо-

вий захист цивільного права та інтересу; 6) спра-

ведливість, добросовісність та розумність [4]. 

Ще більш предметно у сенсі адекватного розу-

міння принципу верховенства права ставить пи-

тання прийнятий 6 липня 2005 року Кодекс ад-

міністративного судочинства України, ст. 8 якого 

зобов’язує суд при вирішенні справ керуватися 

принципом верховенства права, відповідно до яко-

го людина, її права та свободи визнаються найви-

щими цінностями та визначають зміст і спрямова-

ність діяльності держави, пов’язуючи його зокрема 

з необхідністю врахування судової практики Євро-

пейського Суду з прав людини [5; 39]. 

Необхідність адаптації вітчизняною правовою 

системою принципу верховенства права перед-

бачає використання регулятивного потенціалу й 

інших джерел права, насамперед таких, як зви-

чай, договір та судовий прецедент, до чого спо-

нукають принципові положення прийнятих не-

щодавно нових галузевих кодексів, діяльність 

вітчизняних та міжнародних судових інстанцій 

по захисту прав людини та основних свобод. На-

лежна реалізація принципу верховенства права 
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не буде можливою й без з урахування певної 

«інфраструктури права», «неформального» чи 

«мовчазного» права [13; 31; 32], що, зокрема, 

відкриває шлях до використання таких специфі-

чних, «надпозитивних» правових механізмів, як 

мирові судді та суд присяжних. У концептуаль-

ному плані чільний внесок в цей процес покли-

кана внести активізація методологічних дослі-

джень у правовій сфері в напрямку пошуку 

більш адекватних підстав правової реальності 

[21], застосування якої покликано розширити 

межі соціально-культурного простору правового 

впорядкування суспільних відносин як наслідок 

ускладнення змісту та структури соціальної реа-

льності, що виключало б схематичний підхід до 

прийняття юридичних рішень. 

Через те не є випадковою оцінка поняття пра-

ва у такому звуженому інструментальному сенсі 

недостатнім для побудови сучасної теорії права, 

що зумовлює пошук інших, більш змістовних та 

адекватних інтегративній функції загально-

теоретичної юридичної науки, правових ка-

тегорій, серед яких пропонуються – «дія права», 

«правова система», «правове життя», «правотво-

рчість», тощо. Причому основний та беззапереч-

ний аргумент на їх користь зводиться до нагаль-

ної потреби подолання надлишкової абстрактно-

сті вітчизняної юриспруденції, її відстороненно-

сті від реальних проблем життєдіяльності суспі-

льства та соціальних стосунків, що здатне при-

звести до вкрай небезпечної тенденції своєрідної 

«химеризації» юридичної науки, передовсім тео-

рії права, що постає реальною проблемою на су-

часному етапі її розвитку [34, с. 5]*. 

Понятійна конструкція «дія права» обґрунто-

вано розглядається як така, що покликана зміс-

тити акцент в сторону проблематики практич-

ного здійснення правових норм. Проте за таких 

умов дане поняття не може трактуватися інакше, 

ніж похідним від традиційного праворозуміння, 

яке наразі залишається незмінним та непоруш-

ним. Як результат – проблеми здійснення права 

знову ж таки знаходяться за лаштунками права, 

так би мовити власної природи права. Тому за-

провадження поняття «дія права», розширюючи 

горизонт правової науки, не може претендувати 

на оновлення наших уявлень про природу та 

                                                           
* «Зовсім не відкидаючи права на існування абст-

рактного, надчуттєвого розуму у сфері юридичної 

науки, закличемо юридичну громадськість до того, 

щоб створюючи правові абстракції, ми не перетво-

рювали це в самоціль, бо в іншому випадку  виника-

ють юридичні химери, що стрімко тануть при першо-

му зіткненні з реальністю». 

зміст самого права, а тому й стати підґрунтям 

для формування нових методологічних підходів 

до вивчення правових явищ.  

Істотно розширює діапазон дослідження пра-

ва, спираючись на арсенал пізнавальних мо-

жливостей системного підходу, поняття «правова 

система», яке співвідноситься з соціумом як цілі-

сним та багатоаспектним феноменом. Воно стає 

все більш усталеним для вітчизняної юриспру-

денції [6], стимулюючи рух до більш повного та 

змістовного розуміння права як саме соціального 

явища, що у такому контексті вже не може об-

межуватися виключно сферою належного (ідео-

логії). Проте, не слід забувати, що призначенням 

системного підходу, який відображає специфіку 

наукового дослідження реальних явищ та проце-

сів, є певна схематизація, а тому й «спрощення 

реальності». Тому правова система як така не в 

змозі вичерпати усієї правової реальності, а ос-

новною її проблемою як і будь якої іншої соціа-

льної системи залишаються відносини з навко-

лишнім середовищем: чим ціліснішою та внут-

рішньо несуперечливою стає система, тим вона 

більш самодостатня та закрита [3]. Тобто за ме-

жами правової системи може залишитися власне 

соціальне середовище права, реальні проблеми 

та життєвий світ соціалізованого індивіда.  

Наступною спробою подолання однобічності 

підходу до праворозуміння стало поняття «пра-

вового життя», запропоноване російським вче-

ним А. В. Мальком [17, с. 14–21]. Безперечним 

здобутком цієї концепції є звернення уваги до 

реальних аспектів поведінки суб’єктів права, так 

би мовити – «енергії права», спроба охопити цим 

поняттям як необхідне, так і випадкові фактори, 

як позитивні, так і негативні правові складові 

(наприклад, правопорушення). В цілому дана 

категорія покликана уможливити, за думкою ав-

тора, погляд на правову реальність без «рожевих 

окуляр» для того, щоб сприймати її зі всіма дося-

гненнями і недоліками, сильними та слабкими сто-

ронами [17, с. 17]. Водночас, вказаний автор, не 

виходячи за межі традиційних методологічних ка-

нонів, стверджує, що правове життя покликано 

«певним чином оформляти (!) особисте, держав-не 

та суспільне життя», зводить його до правових ак-

тів, «своєрідної піраміди правових актів», система-

тизації актів–документів [17, с. 14, 17, 19], що зно-

ву повертає його наперекір заявленим новаціям в 

русло усталеної правової проблематики. 

Окремої уваги заслуговує пропозиція щодо 

необхідності врахування елементів творчої акти-

вності у праві, суб’єктом якої може бути лише 

людина, шляхом постановки в центр правової 
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теорії поняття «правотворчість» [2]. Таким чи-

ном обґрунтовано акцентується на соціо-антро-

пологічній природі правової реальності, проте, 

при цьому даний фактор пропонується врахову-

вати в обмеженому варіанті – лише у процесі ро-

зробки законодавства, принципово виключаючи 

можливість пов’язати творчий підхід з реа-

лізацію приписів норм права, яка розглядається 

виключно через призму певних механізмів.  

Прикметним для становлення більш адекват-

ного сучасним реаліям поняття права є підхід 

П. М. Рабіновича, який задекларував рух до «єв-

ропейського праворозуміння» саме на основі 

тлумачення практики Європейського суду з прав 

людини, що передбачає необхідність поглибле-

ного дослідження власного змісту права, конста-

тації певних незвичних для вітчизняної науки 

«онтичних» його властивостей: можливості задо-

вольняти певні інтереси, урахування біосоціаль-

них характеристик індивідів та їх психологічного 

стану, здійсненності можливості задоволення 

інтересів, унікальності соціальної ситуації та со-

ціальної ситуативності в цілому, неможливості 

лише формалізованого підходу, потреби виходу 

за межі юридичного тексту, справедливої збала-

нсованості [26, с. 12–14]. Проте, намагання вкла-

сти запропоновані автором критерії право-

розуміння, вироблені на основі аналізу практики 

такої специфічної юридичної інстанції як Євро-

пейський Суд з прав людини, в канони «діалек-

тично інтерпретованого матеріалістичного розу-

міння» призводять до неочікуваного контексту 

«загальносоціального» (тобто не державно-влад-

ного, неюридичного права) [26, с. 15]. Звичайно, 

право має складну та багатоаспектну природу, 

що передбачає необхідність та доцільність різних 

підходів до його дослідження та уможливлює спе-

цифіку його визначень, проте це не означає доці-

льність визнання існування різних за своїм змістом 

видів права, зокрема – «соціального» та «юридич-

ного», що призводить до досить своєрідного ви-

сновку про те, що ніби то права людини є «неюри-

дичними правами», а стають юридичними лише в 

разі визнання їх з боку державної влади. 

Більш обґрунтованим хоча й складнішим має 

стати науковий підхід, який дозволив б реалізу-

вати принцип єдності юридичної форми та соці-

ального змісту в інтерпретації як права в цілому, 

так і окремих правових явищ [22]. Передовсім, з 

цієї позиції як однорідні явища повинні розгля-

датися право та права людини, які мають єдину 

соціально-юридичну природу, і тому, за влучним 

висловом М. І. Козюбри, прав людини поза ме-

жами права не може існувати, так само, як і пра-

ва за межами прав людини [14, с. 92]. Права лю-

дини не можуть існувати поза межами функ-

ціонування правової системи навіть у найбільш 

спрощеному її тлумаченні [41, с. 12–21], оскіль-

ки є її невід’ємним соціо-антропологічним фун-

даментом, так само як і право, функціонуючи у 

вигляді цілісної правової системи, без опори на 

права людини, ризикує бути не лише беззмістов-

ним, а й не вкоріненим до потреб та інтересів 

індивідів як правових суб’єктів, адже у будь 

якому випадку правові норми не можуть викори-

стовуватись, виконуватись, дотримуватися чи 

застосовуватися поза межами свідомої та вольо-

вої поведінки людини.  

Натомість ігнорування багатофакторності 

чинників соціального розвитку, самоврядного 

потенціалу громадянського суспільства призво-

дить до штучного звуження сфери правового ре-

гулювання виключно до функціонування держа-

вного механізму, який безперечно є важливим за 

умов необхідності концентрації та централізації 

ресурсів, але не єдиним провідником норматив-

ної енергії права у суспільні відносини. Резуль-

татом цього може стати відрив права від актив-

них носіїв – індивідів, які наділені власними ін-

тересами та свідомістю, що компенсується по-

кладенням на владу неадекватних її призначенню 

у демократичній державі надзвичайних завдань, 

надмірною концентрацією силового впливу в 

руках органів державної влади, авторитарними 

та бюрократичними методами вирішення будь 

яких питань життєдіяльності суспільства. 

При цьому уточнення предмету правознавства 

має спиратись передусім на істотне оновлення 

методологічного арсеналу наукових досліджень 

в галузі держави і права. Проте, слід зауважити, 

що кожний історичний період характеризується 

усталеними стереотипами сприйняття навколи-

шнього середовища, зокрема й у сфері пізнава-

льної діяльності – певною науковою картиною 

світу, а тому й вказувати з позицій сьогодніш-

нього рівня розвитку методології науки на недо-

сконалість світоглядних настанов минулого мо-

жна лише умовно. Наразі більш результативною 

має стати оцінка процесу формування методоло-

гії пізнання, що супроводжується як науковими 

реформами, так і революціями, як поступального 

розвитку пізнавальних здібностей та можливос-

тей людини та суспільства, що знаходяться у по-

стійному русі, збагачується інноваційними іде-

ями. Тому першочерговим у цьому плані постає 

наукознавчий аспект, згідно якому переосмис-

ленню підлягають самі підходи до розуміння 

особливостей пізнавальної діяльності у сфері 
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соціальної та зокрема правової реальності з ура-

хуванням новітніх методологічних досягнень 

[37]. Одним із основних напрямів такого онов-

лення, специфіка якого полягає в розгляді право-

вої реальності передовсім під феноменологічним 

кутом зору [11, с. 170–171]*, є дослідження права 

як соціального явища, яке виникає за умов спе-

цифічного правового способу соціальної регуля-

ції [38, с. 144], що передбачає застосування до 

юридичної сфери наукового інструментарію су-

міжних дисциплін – антропології як науки про 

людину, психології та соціології [19, с. 7]. Пізна-

вальні можливості сформованої на такій основі 

інтегративної концепції набувають здатності на 

основі головного принципу пояснити найбільшу 

кількість правових явищ [15, с. 38], долаючи при 

цьому однобічність та полярність традиційних 

концептуальних підходів та сформованих на їх 

основі наукових шкіл – природного і позитив-

ного права, історичної, соціологічної та психоло-

гічної тощо, що, проте, не означає автоматичного 

знецінення традиційних концепцій  

Загостреною сьогодні постає й потреба прак-

тичної спрямованості правових досліджень. Без-

перечно, наукове пізнання може бути охаракте-

ризованим як самодостатнє у певному сенсі, але 

не слід забувати, що свою повноцінність будь-

яка теорія набуває тільки тоді, коли вона засто-

совується до актуальних питань практичного 

життя. У нашому контексті аксіоматичним ще з 

часів виникнення римського права є висновок 

про те, що юриспруденція – це передовсім сфера 

практичного освоєння реальності, а тому будь які 

аналітичні розробки правової тематики мають 

орієнтуватися на соціальні очікування та знахо-

дити практичне застосування.  

Обидві ці методологічні настанови передба-

чають необхідність відмови від стереотипу 

сприйняття суспільства як такої форми суспіль-

них відносин, характерні особливості якої за 

звичай вбачались в її незалежності від свідомості 

та волі людей, а тому й практично – у відчуже-

ності від них самих, їх безпосередніх потреб. 

Звідси складалась досить парадоксальна ситуація 

– коли суспільство, яке складається із людей та 

відносин з приводу здійснення їх інтересів, фун-

кціонує ніби то абсолютно незалежно від цих 

самих людей та їх безпосередніх відносин, яким 

у такому випадку дійсно не залишається нічого 

іншого, крім «ізольованого існування». Наразі 

                                                           
* З іменем Гуссерля, основоположника феномено-

логічного методу, пов’язують перетворення філософії, 

предметом якої оголошується інтерсуб’єктивність, в  

сувору науку,  різновид науково-дослідної діяльності. 

вихідним тут має стати розгляд права як поро-

дження суспільних відносин, передовсім взаємин 

між соціалізованими індивідами, адже те, що 

людина живе серед інших людей не є її примхою 

чи висновком, до якого вона прийшла з мотивів 

спільної вигоди, оскільки людина за своєю при-

родою – як фізичною, так і духовною призначена 

для життя у суспільстві і стає людиною лише в 

результаті життя в суспільстві [10, с. 52].  

Такий підхід дає можливість розглядати право 

як норму, правило, міру того, за влучним вира-

зом А. П. Зайця, як необхідно діяти у відносинах 

з іншими людьми [29, с. 240]. Право не існує за 

межами суспільства, але й суспільство має розу-

мітися як сукупність активних індивідів, що ма-

ють суперечливі, але водночас й однотипні з ін-

шими інтереси, які вони не можуть самостійно 

реалізувати, і тому єдино можливим способом їх 

існування виступає соціальне спілкування (кон-

флікту та співпраці) у формі стосунків одного з 

іншим та всіма іншими*. 

У цьому плані юридична наука поступово на-

магається освоїти конфлікт інтересів, проте, або 

в дещо в обмеженому контексті – юридичних 

механізмів вирішення спору, або з максималіст-

ських позицій так званої «правової доктрини ви-

ключення конфлікту інтересів» [9], що безпере-

чно не є можливим, оскільки саме соціальне спі-

лкування у формі конфлікту і співробітництва по 

своїй суті виступає підґрунтям існування та роз-

витку правової реальності. Такий соціальний 

конфлікт мав в історії політичної та правової ду-

мки різноманітні інтерпретації – «війна всіх про-

ти всіх» з акцентом на антагонізмі індивідів, 

«класова боротьба» з наголосом на протиріччях 

групових економічних інтересів, «повстання лю-

дини проти держави» тощо. Звідси робились рі-

зні висновки – про необхідність абсолютизації 

державної влади (Гоббс), розподілу сфер впливу 

держави та приватних інтересів (Спіноза), від-

мирання держави (Маркс), непотрібність дер-

жави (Кропоткін).  

Феноменологічний контекст правового спо-

собу впорядкування суспільних відносин вбача-

ється передовсім у взаємозалежному існуванні та 

взаємодії індивідів, які за посередництвом соціа-

льних стосунків реалізують належну їм свободу 

в межах заснованої на еквівалентності обміну 

діяльністю певної загальної норми (міри) [23; 25, 

                                                           
* Показовою у цьому відношенні є термінологія, 

що використовується у законодавстві, зокрема у Кон-

ституції України 1996 року,  для позначення суб’єктів 

прав та обов’язків – «кожний», «усі», «ніхто», «осо-

ба», «ті, хто» тощо. 
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с. 162–178]. Це дає змогу для визначення соціа-

льної (інтерсуб’єктивної) природи права, акцен-

тування на пріоритетності здійснення не-

від’ємних прав і свобод людини і громадянина у 

забезпеченні належного функціонування сучас-

ного суспільства. 

Втім, у процесі творення права звичайна соці-

альна реальність має бути перетворена у форму, 

придатну для правового регулювання. Правові 

якості добавляються до власне людських харак-

теристик на підставі взаємного визнання індиві-

дами певних невід’ємних прав і свобод, що ро-

бить їх правовими та й зрештою соціальними 

суб’єктами, на підставі чого виникає правова ре-

альність – правові поняття, конструкції, норми, 

відносини, поведінка. Як результат усталена для 

вітчизняної юриспруденції категорія «правова 

форма», запозичена з класичного методологіч-

ного арсеналу, має отримати більш конкретизо-

ваний та предметний зміст, наближений до пра-

вової реальності, за джерелом походження 

суб’єктивної, оскільки у суспільних взаєминах 

немає нічого, щоб не проходило через волю і 

свідомість людини і не вимагало постійного від-

творення за посередництвом активної поведінки, 

та за способом організації (існування) – 

об’єктивної, оскільки набуває особливої інсти-

туціонального та артикульованого виразу. 

Реальність правової форми у такому сенсі по-

лягає у тому, що вона є обов’язковою приналеж-

ністю даних соціальних відносин, поза чим вони 

не здатні належно сформуватися, існувати та 

здійснюватись, опиняючись за межами права зі 

всіма відповідними негативними наслідками. За 

думкою С. І. Максимова в сучасних дискусіях 

про природу права зазвичай виокремлюються дві 

протилежні позиції: об’єктивізм (право існує в 

речах) та суб’єктивізм (право існує в думках), 

наразі правова реальність не претендує на презе-

нтацію якоїсь субстанційної частини реальності, 

а є лише способом організації та інтерпретації 

певних аспектів соціального життя, буття лю-

дини, але настільки істотним, що за його відсут-

ності розпадається сам соціальний світ [16, с. 

148–150]. Саме у такому середовищі формуються 

правила поведінки людей в якості заснованих на 

еквівалентності обміну діяльністю норм, покли-

каних виконувати роль відповідних її стандартів, 

які за посередництвом інституціоналізації отри-

мують публічну гарантію. Правова реальність у 

цьому сенсі постає специфічною сферою взаємодії 

суб’єктів, опосередкованою правовими нормами, 

суб’єктивними правами та юридичними обов’яз-

ками учасників суспільних відносин, їх реалізаці-

єю, гарантованою відповідними інститутами.  

Отже, одним із актуальних напрямків адапта-

ції вітчизняного правознавства до викликів сьо-

годення має стати соціалізація юридичних знань, 

що передбачає розгляд правової проблематики у 

більш широкому контексті – суспільства в ці-

лому, а не лише його державної організації, опо-

середкованої відносинами виключно з приводу 

формування та реалізації державної влади. Адже 

і соціум виступає певною формою організації 

соціальних відносин шляхом горизонтальної ін-

ституалізації сфери громадянського суспільства, 

яке структурується за первинним публічним ін-

тересом. Тому й держава з цієї точки зору роз-

глядається як соціальне утворення, особливий 

інститут публічної влади в масштабах усього су-

спільства, своєрідна суперінституціональна ор-

ганізація [7, с. 468–477], функціональне призна-

чення якої полягає в забезпеченні стабільності та 

стійкого розвитку соціуму шляхом централізації 

та концентрації його владно-примусового потен-

ціалу. І навпаки, джерелом владно-примусової 

сили держави в межах даної парадигми розгля-

дається суспільство, складна структура інтересів 

і прагнень соціалізованих індивідів, їх невід’ємні 

права, на підставі і задля реалізації яких вони 

вступають між собою у соціальні й, зокрема, по-

літичні відносини. 

Такий підхід дає змогу розставити акценти у 

проблематиці співвідношення державності та 

громадянського суспільства, які разом складають 

цілісний соціум, але виконують у ньому різні 

функції [18] – громадянське суспільство є осно-

вою державності, а державна влада – важелем 

управління, який знаходиться на службі у суспі-

льства, забезпечує його потреби та інтереси. 

Зрештою, лише за умов чіткого усвідомлення 

соціальної природи правової реальності, право 

може стати дійовим засобом обмеження свавілля 

державної влади, розглядатися у контексті пра-

вової культури суспільства, формування поваги 

до права, почуття права, тощо. Натомість розгляд 

державної влади в якості джерела права означав 

б повернення правової науки до традиційної 

схеми ототожнення держави і суспільства, орга-

нізації державної влади у суспільстві з самим 

соціумом, що здатне призвести на практиці до 

виправдання етатизації усіх суспільних сто-

сунків, нехтування проблемами розвитку грома-

дянського суспільства, забезпечення та захисту 

прав і свобод людини. У цьому плані засновники 

концепції правової державності обґрунтовано 

вбачали її підвалини в «правовому громадянсь-



О.В. Петришин  

80 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

кому суспільстві», яке безпосередньо поєднує за 

посередництвом права його як громадські, так і 

державницькі засади. 

Взаємини між людьми є тим реальним сере-

довищем, у якому проходить здійснення право-

вих норм – за посередництвом пізнання та оцінки 

їх змісту свідомістю конкретних суб’єктів, во-

льових актів їх поведінки, спрямованих на до-

тримання юридичних заборон, виконання юри-

дичних обов’язків та використання прав, опори 

на певні соціальні, зокрема, державно-владні ін-

ституції та механізми. Лише у соціальному сере-

довищі можуть скластися реальні показники 

ефективності права. Передовсім для досягнення 

соціально значимого результату важливим стає 

сам процес здійснення приписів правової норми, 

який не може бути відірваним від неї самої, її 

змісту [42]*, орієнтованого на впорядкування со-

ціальних відносин, організацію правового спіл-

кування індивідів задля досягнення соціально 

значимого результату. 

Підсумком розширення предмету правознавс-

тва має стати розрив замкнутого кола формаль-

них юридичних понять та конструкцій, коли 

юриспруденція розуміється як така, що розвива-

ється «із самої себе», а теорія права – виключно 

за рахунок узагальнення висновків галузевих 

юридичних дисциплін, адже, як відомо, набута 

таким способом системна якість аж ніяк не може 

бути зведена до суми її елементів, пояснення 

сутності та змісту права лише з середини право-

вої матерії. Зворотній висновок ставив би під 

сумнів загальнотеоретичний статус цієї науки, 

передовсім її пізнавальні можливості й методо-

логічну функцію по відношенню до тих самих 

галузей правознавства, висновки яких й стали 

предметом для узагальнення.  

Водночас, такий підхід не повинен призво-

дити до нехтування логічними способами конс-

труювання моделей правової реальності, які зна-

ходять свій зовнішній вираз у писаному праві, та 

пов’язаними з цими вимогами ясності та послі-

довності юридичного мислення. Йдеться лише 

про подолання класичної метафізичної установки 

«панлогізму», коли законам, за якими здійс-

нюється розумовий процес, надавався по суті 

статус універсальних законів всесвіту, відпові-

дно до чого природа та соціальна практика роз-

глядалася в якості своєрідної прикладної логіки 

[11, с. 13], та, зокрема, зумовленої цим методо-

логічним постулатом установки про самодостат-

                                                           
* Вперше у вітчизняній теорії права питання про 

право у  процесуальному аспекті поставив В. М. Гор-

шенев. 

ність логічних конструкцій правознавства з по-

зиції пріоритету вирішення практичних проблем. 

Прикладом цього є досить розповсюджений для 

вітчизняної правової науки напрямок руху ду-

мки, коли вважається, що виокремлення джерел 

права є похідним від праворозуміння, тобто від 

ідеальної конструкції (поняття права), а не на-

впаки, коли б надання певним нормам правової 

якості зумовлювалось більш реалістичними кри-

теріями – конкретними джерелами права [20, с. 

32–33]. Втім, класичною ілюстрацією впливу ідей 

на соціальну реальність називають рецепцію рим-

ського права, яке, як відомо, було сприйняте спо-

чатку не як «практичне», діюче право, а через уні-

верситетську освіту як ідеальна модель права на-

лежного [27, с. 55–57]. Проте, це свідчить не стіль-

ки і не тільки про упередженість правової реально-

сті абстрактними ідеями, скільки про зумовлене 

певними закономірностями розвитку людської ци-

вілізації відродження правової системи, яка пере-

довсім своєю досконалістю та практичністю підт-

вердила значимість та живучість. 

На цій основі здатен формуватися соціологіч-

ний підхід до права як саме теоретичний право-

вий концепт, що досліджує право в якості явища, 

що має соціально-юридичну природу, на відміну 

від звичного застосування у правознавстві мето-

дики конкретно-соціологічних досліджень для 

підтвердження тих чи інших теоретичних висно-

вків. Основою запропонованого підходу також є 

нормативність, проте – нормативність соціальної 

реальності (соціальна нормативність), яка, на 

відміну від традиційних уявлень, виводиться не 

із «повеління державної влади», а із фактичних 

відносин заснованих на еквівалентності обміну 

діяльністю, взаємних прав та обов’язків учасни-

ків соціального спілкування, що складаються на 

підставі взаємного (інтерсуб’єктивного) ви-

знання їх значимості. Правового характеру така 

нормативність набуває тоді, коли вона зачіпає 

публічний інтерес, формується і здійснюється в 

публічній площині та підлягає гарантуванню з 

боку інститутів державної влади, на підставі чого 

стає можливим відносно виокремити у сус-

пільстві сферу права, що підлягає публічному 

контролю, та сферу моралі як області власне мі-

жособистих відносин та відповідальності. 

Тому норма права(правило поведінки), яка 

формується в результаті повторювальності [35, с. 

10–11] і об’єктивації певних соціальних ситуа-

цій, у тісному зв’язку з реальними можливостя-

ми її реалізації в діяльності учасників суспільних 

відносин та гарантування залишається у центрі 

предмету теоретичного правознавства. Проте, 
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право за цих умов повинно розглядатися не про-

сто як належне, а як вкорінене в практику нале-

жне, що знаходиться у процесі становлення, стає 

частиною соціальної реальності. Разом з тим 

юриспруденція, як і будь яка інша соціальна на-

ука, не може бути лише пасивним відображен-

ням дійсності, має досліджувати її з точки зору 

як сущого, так і з позицій належного, того, якою 

вона (правова дійсність) є та може й повинна бу-

ти. Важливо лише, щоб компонент «належності» 

у праворозумінні, який за визначенням завжди 

включає певний метафізичний аспект, не переш-

коджав прикладній значимості та соціальній 

ефективності правового регулювання.  

Втім, еквівалентність як запорука відповідності 

соціальній реальності змісту того чи іншого прави-

ла поведінки (соціальна складова) для набуття пов-

ноцінного статусу правової норми має бути опосе-

редкована культурними цінностями – отримати 

обґрунтування доцільністю (правова політика), 

виправдання з позиції справедливості (етика пра-

ва), загальний вираз за посередництвом тексту (ло-

гіка права), офіційне визнання та судову гарантію 

від можливих порушень за допомогою авторитету 

державної влади (позитивація права).  

Те, що право формується на теренах грома-

дянського суспільства не виключає потреби на-

буття ним за посередництвом державно-владних 

інститутів таких важливих рис, як ясне і чітке 

визначення прав та обов’язків, спільне визнання 

сформульованих правил поведінки, можливість 

їх примусового гарантування. Спираючись на 

офіційне визнання, загальнообов’язковість, мож-

ливість примусової підтримки, право стає здат-

ним до повноцінної реалізації свого соціального 

призначення як найбільш універсального спо-

собу впорядкування соціальних відносин, основ-

ного засобу вирішення суспільних конфліктів, 

примирення різноманітних соціальних інтересів, 

досягнення соціальної злагоди та компромісу. У 

цьому сенсі будь яка національна правова система 

не може бути розвиненою без такої органічної 

складової як писане право, яке щонайперше надає 

їй визначеності, інша справа що належне функціо-

нування правової системи не може зводиться ви-

ключно до ухвалення та виконання приписів зако-

нів ті інших нормативно-правових актів. 

Тому текстуальний вираз правил поведінки є 

не стільки джерелом права, скільки словесною 

формою викладення його змісту, найбільш при-

датною для пізнання та застосування. Передов-

сім саме правовий текст, який є результатом 

об’єктивації та артикуляції усієї системи соціа-

льної взаємодії, дає змогу людині як соціальній 

істоті та суб’єкту права існувати, спілкуючись з 

іншими, в межах правової реальності, яка є час-

тиною культури та символічної пам’яті [15].  

Проте, у більш широкому контексті норми 

права відображають так би мовити природжені 

риси тієї чи іншої ментальності – стереотипів 

світосприйняття, звичаїв, традицій, системи цін-

ностей та способів інтелектуальної діяльності, 

що здатне породжувати неоднозначні тлума-

чення однакових правових текстів, а то й – кон-

флікт інтерпретацій. Право не може бути іденти-

чним навіть єдності та усій сукупності писаних 

законів, які внаслідок цього є принципово від-

критими для оцінювання та тлумачення [8, с. 35]. 

Як результат процеси інтернаціоналізації та гло-

балізації правової сфери, гармонізації законодав-

ства різних держав не повинні ототожнюватись з 

механічним перенесенням певних юридичних кон-

струкцій однієї країни до іншої без врахування 

особливостей національно-історичного розвитку 

тієї чи іншої спільноти та державності [28, с. 5].  

Широкий підхід до праворозуміння передба-

чає оцінку права і як справедливості, і як приму-

сового засобу задля забезпечення впливу на сус-

пільство, тобто – в якості своєрідної примусової 

справедливості [33, с. 269–285], що спирається 

на оптимальне поєднання етичної та владно-

примусової складової правового способу впоряд-

кування суспільних відносин. Адже імовірність 

того, що в разі потреби право буде реалізовано за 

допомогою юридично впорядкованої процедури 

примусу, означає набуття правом нових змістов-

них якостей, адже поряд з нормами, які безпосе-

редньо регулюють поведінку людей, з’являються 

і інші норми, які зобов’язують правоохоронні 

органи вжити заходів для забезпечення дотри-

мання цих «первинних» норм [36, с. 18], які на 

відміну від попередніх, набувають статус право-

вої реальності передовсім на підставах раціона-

льності та логічної істинності.  

Кожен з цих аспектів сутності та існування 

права може бути предметом окремого наукового 

дослідження, складає певний їх напрям – філо-

софсько-правових, політико-правових, етико-

правових, логіко-правових, позитивно-правових, 

що, проте, не повинно призводити до руйнування 

цілісності (інтегративності) сприйняття права як 

системного явища науковцями і практиками. Пи-

тання в іншому – актуальності того чи іншого 

напряму дослідження правової реальності, яка 

зумовлена конкретною соціально-історичною та 

пізнавальною ситуацією. Саме сьогодні за ви-

сновком багатьох фахівців в галузі правової на-

уки для юриспруденції наступив період, коли вона 
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в значній мірі вже використала ресурс розвитку «в 

ширину», повинна бути готовою «глянути на себе» 

ніби то зі сторони [2, с. 17], перевірити весь свій 

методологічний інструментарій, істотно оновити 

його з урахуванням результатів фундаментальних 

досліджень передовсім в царині філософії та соціо-

логії права для переходу на якісно нову ступінь 

сприйняття правової дійсності. 

Отже, сутність права у запропонованому кон-

тексті має розглядатись у безпосередньому 

зв’язку з процесами соціалізації індивідів, особ-

ливостями менталітету та національної правової 

культури, демократизацією політичного життя, 

передовсім, участю громадян в правоутворенні – 

виявленні потреби регулювання певних суспіль-

них відносин, формуванні соціальних очікувань 

щодо спрямованості та змісту їх регламентації, 

обговоренні проектів законів та інших нормати-

вно-правових актів, а також – їх реалізації та 

оцінці ефективності законодавства. 

Особливого сенсу соціологічний підхід набу-

ває при розгляді права у діяльністному вимірі як 

спрямованої на задоволення життєвих інтересів 

взаємодії учасників суспільних відносин, що 

складається на підставі взаємного їх визнання 

суб’єктами прав і юридичних обов’язків, певних 

стандартів (норм) поведінки, яка внаслідок своєї 

публічної значимості гарантується можливістю 

судового примусу. У даному контексті звертає на 

себе увагу певна послідовність трансформації 

праворозуміння в залежності від ступеня дифе-

ренціації та ускладнення системи соціальних ін-

тересів та зумовлених цим суспільних відносин: 

від засобу управління («команда – виконання») 

до соціального регулятора (проектування моде-

лей поведінки), і, нарешті, до найбільш універ-

сального способу вирішення конфліктів (впоряд-

кування суспільних відносин).  

Не менш важливою є й здатність права у та-

кому широкому вимірі стати не лише провідни-

ком системних імперативів у сферу «життєвого 

світу» пересічних людей (Гусерль), що часто-гу-

сто знаходить своє відображення у новому для 

сучасного суспільства феномені надмірної «юри-

дифікації» соціальних відносин, а й сприймати 

соціальний вплив у зворотному напрямку від 

безпосередніх життєвих потреб і інтересів учас-

ників суспільних відносин до держави, що, без-

перечно, є актуальним за умов становлення са-

моврядних інститутів громадянського суспіль-

ства, формування засад демократичної та право-

вої державності [3, с. 254]. 

Головним критерієм запровадження цього 

підходу може стати принцип верховенства права, 

пов’язаний з поглибленням усталеного для віт-

чизняної юриспруденції принципу законності як 

лише формального дотримання вимог законо-

давства шляхом адаптації змістовних та фунда-

ментальних правових чинників – конституційних 

положень як норм основного закону, міжнарод-

них стандартів прав і основоположних свобод 

людини, їх забезпечення та захисту. Безперечно, 

суспільні стосунки у правовій державі не можуть 

функціонувати інакше, ніж за умов презумпції за-

конності: органи державної влади можуть діяти 

лише від імені закону, на підставі, в межах повно-

важень та у спосіб передбачений законом. Проте 

ускладнення правової реальності спонукає до роз-

ширення меж соціально-культурного простору 

правового регулювання за посередництвом, що-

найменше, визнання множинності джерел права, 

що знаходить своє підтвердження в прийнятих не-

щодавно нових галузевих кодексах, діяльності віт-

чизняних та міжнародних судових інституцій. 

Першочергової ваги цих умов набуває статус 

судової влади як арбітра з питань права, передо-

всім, у відносинах між державою і громадяни-

ном, яка діє в процесуальному режимі, уповно-

важена вирішувати конфлікти з приводу права, 

приймати остаточні правові рішення. Втім, згі-

дно одного з класичних постулатів юриспруден-

ції правовий характер визнається лише за тими 

нормативними вимогами, які можуть бути захи-

щені у суді. Тому примусовість як пріоритетна 

ознака авторитарного типу права має поступи-

тися гарантії юридичного, передовсім – судового 

захисту, що є іманентною ознакою реальної мо-

жливості здійснення прав і свобод людини і гро-

мадянина у правовій державі.  

Рух у цьому напрямі має забезпечити набли-

ження не лише до розуміння юридичної царини 

як необхідної складової вирішення соціальних 

проблем, але й наблизити її до соціально-антро-

пологічних критеріїв шляхом покладення в ос-

нову соціальної та правової системи прав та ос-

новоположних свобод людини як соціалізова-

ного індивіда, що поєднує у своїй активності 

власну суб’єктивність та об’єктивність соціаль-

ного світу, виразником якої є передовсім норми 

поведінки. Лише за умов чіткого усвідомлення 

соціальної зумовленості правової реальності, право 

може стати дійовим засобом обмеження свавілля 

державної влади, розглядатися у контексті забезпе-

чення та захисту прав і свобод людини та громадя-

нина, правової культури суспільства, формування 

поваги до права, почуття права, тощо.  

Зрештою, у запровадженні соціологічного під-

ходу до праворозуміння та аналізу процесу право-



 Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу 

Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 83 

вого регулювання полягає один із найвагоміших 

аргументів на користь першочергового розгляду 

проблем теорії права як більш адекватної природі 

людини як соціальної істоти та суспільства, побу-

дованого на правових засадах, перед викладенням 

власне питань державознавства, яке за таких умов 

набуває вигляду правової теорії організації та здій-

снення державної влади в масштабах суспільства, 

тобто – правової теорії держави. 
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ПРАВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Автор раскрывает основания права как социального явления в особенностях юридического подхо-

да. По его мнению, социологический подход з правопониманию та анализу процесса правового регу-

лирования следует развивать и в части анализа вопросов государствоведения, которое при таких 

условиях становится правовое теорией организации и осуществления государственной власти в мас-

штабах общества, то есть – правовой теории государства. 

 

 

О. V. Petryshyn  

LAW AS A SOCIAL PHENOMENON: 

PECULIARITIES OF THE LEGAL APPROACH 

 

An author exposes foundations of law as a social phenomenon under the legal approach. According to his 

opinion, sociological approach towards the concept of law and analysis of the process of the legal regulation 

should be developed in the part of the analysis of issues related to the study of state that under such condi-

tions becomes a legal theory of organization and realization of state power on the level ot society, that is a 

legal theory of the state. 
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Ю. П. Лобода  
Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

ФЕНОМЕН ПРАВА ТА ТРАДИЦІЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ 

 
Однією з невід’ємних засад теоретичного рів-

ня пізнання правової реальності є постійна мето-

дологічна рефлексія, тобто спрямованість проце-

су пізнання на себе. Завдяки цьому, по-перше, 

здійснюється критика вихідних суджень та 

отриманих на їх основі висновків, і, по-друге, 

здобувається нове знання – вже на метатеорети-

чному рівні, оскільки безпосереднім об’єктом 

дослідження постає сам процес пізнання, логіка 

якого на певному рівні наближення відображає 

логіку розвитку досліджуваного феномена. 

Ознайомлення автора з ходом наукової диску-

сії у вітчизняному правознавстві щодо проблеми 

праворозуміння навело на думку про наукову 

доцільність формалізованого метатеоретичного 

узагальнення окремих підходів до її розв’язання. 

Адже, керуючись методологічним принципом 

«логіка пізнання відображає логіку розвитку фено-

мена», можна спробувати виявити у різних домі-

нуючих підходах те спільне, що якраз і уможлив-

лює здійснення очікуваного узагальнення. Дослі-

дженню проблеми праворозуміння на метатеоре-

тичному рівні дискурсу присвячені, зокрема, праці 

П.М. Рабіновича, В.С. Нерсесянца, Л.С. Явича, М. 

І. Козюбри, С.І. Максимова, Л.С. Мамута, А.А. Ко-

зловського та інших вчених. 

Внаслідок поступального розвитку правової 

науки її парадигми потребують постійного онов-

лення, актуалізації. У зв’язку з розвитком окре-

мих філософсько- та теоретико-правових дисци-

плін постала необхідність їх «втримання» в ме-

жах певної – правової проблематики, виокрем-

лення якої, зрештою, вже саме по собі є певною 

методологічною парадигмою, оскільки накладає 

ряд обмежень та зумовлює вибір засад дослі-

дження (останнє, зрештою, і становить сутність 

методологічної парадигми дослідження). 

Жодним чином не претендуючи на розв’я-зання 

класичної проблеми загального поняття права, у 

даній статті ми ставимо перед собою завдання ли-

ше позначити контури можливого метатеоретично-

го аналізу основних концепцій, які характеризують 

рух пізнання права на сучасному етапі. 

Одним з напрямків розвитку теоретичного 

праворозуміння є синтез концепцій, розроблених 

в окремих між– та субдисциплінарних правових 

науках, зокрема антропології права, аксіології та 

соціології права. Оскільки такі спроби є непоо-

динокими, нам спало на думку порівняти свої 

погляди на проблему з тими, котрі викладені у 

спеціальних систематизуючих наукових статтях, 

виклавши їх у тій же послідовності, в якій розг-

лядається проблема. За теоретичну основу нашо-

го дослідження нами обрано статтю В. С. Бігуна 

«Антропологія, аксіологія та соціологія права. 

До питання про праворозуміння», котра була на-

друкована у Часописі Київського університету 

права у 2005 році. Наукова коректність вибору 

зазначеної статті як об’єкта наукознавчого аналі-

зу та співставлення з нашими поглядами зумов-

лена особистими дискусіями з її автором, які і 

виявився безпосереднім приводом для написання 

нашої статті. 

Основним завданням аналізованої статті ви-

значено наступне: «видається виправданим 

спробувати, не відкидаючи загальноприйнятних 

визначень, описати різні аспекти (зокрема в цьо-

му викладі – антропологічні, аксіологічні та со-

ціологічні) того явища, яке називається «пра-

вом», і згодом, порівнявши їх, спромогтися, як-

що це можливо, поєднати отримані результати в 

інтегрованому (виділено нами. – Ю.Л.) праворо-

зумінні» [1, с. 23–24]. 

Така увага до постановки проблеми поясню-

ється тим, що вже на цій стадії наукового пі-

знання задаються обмеження та умови його по-

дальшого руху. 

У зазначеному судженні, на наш погляд, дуже 

точно, хоча й імпліцитно, сформульована реаль-

но існуюча (не надумана) наукова проблема. Ва-

рто лише розгорнути вказане судження і повніше 

розкрити закладений у нього зміст, оскільки пе-

редбачається як позитивний, так і негативний 

результат міркувань: «поєднання отриманих ре-

зультатів в інтегрованому праворозумінні» в 

принципі може виявитися і неможливим. Таким 

чином, «порівняння описів різних аспектів пра-

ва» може засвідчити також і їх (цих описів) взає-

мовиключення та несумісність між собою. Вста-

новити це і покликане запропоноване В. С. Бігу-

ном дослідження, мету якого ми дозволимо собі 

сформулювати наступним чином: з’ясування 

можливості інтегрованого праворозуміння ме-
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тодом порівняння та поєднання описів різних 

аспектів того явища, яке називається «правом».  

На наш погляд, така постановка проблеми ло-

гічно передбачає визначення позицій з наступ-

них питань: 

– що таке «інтегроване праворозуміння» і чим 

воно якісно відрізняється від інших типів право-

розуміння, адже кожна з позицій праворозуміння 

претендує на універсальність та певну змістовну 

вичерпність в описі об’єкта, а тому, за визначен-

ням, не те що «заперечує», але й не «потребує» 

інших позицій для вирішення поставлених перед 

нею пізнавальних завдань;  

– у який спосіб буде здійснено «порівняння та 

поєднання описів різних аспектів того явища, яке 

називається «правом»: еклектика чи синтез; 

– яким є співвідношення феномена права та пра-

ворозуміння, тобто сприйняття цього феномена.  

Отже, хід подальших міркувань ми аналізува-

тимемо в розрізі зазначених питань, вирішення 

яких, як видається, і становить теоретико-

методологічну цінність пропонованого нами до-

слідження. 

Антропологічний опис права. Розглядаючи 

антропологічний підхід до праворозуміння, В. С. 

Бігун за вихідний постулат обрав тезу «право не 

існує поза людиною», котра, у його інтерпрета-

ції, видається більш ніж обґрунтованою як емпі-

рично, так і метафізично. Єдине, що слід виділи-

ти – визначення смислу терміну «людина» у кон-

тексті розгорнутих автором аналізованої статті 

подальших міркувань: це – «людський рід» [1, с. 

24]. Тому і підставним є положення про те, що 

право не може існувати без людини (не без яко-

їсь конкретної людини, а без людини як родового 

феномена). Однак правова реальність як така 

протистоїть конкретній людині, яка у процесі 

правової аккультурації освоює трансцедентну її 

свідомості конкретно-історичну правову мате-

рію: «пересвідчуємося в існуванні правонаступ-

ності, правових традицій, відображених у праві 

правових цінностей» [1, с. 24].  

В. С. Бігун виділяє три підходи до визначення 

людини, які претендують на універсальність: де-

скриптивний, атрибутивний та сутнісний, що 

використовуються в праві та науках про право. 

Оскільки дескриптивний підхід полягає в 

описі людини перш за все на рівні фізичної ан-

тропології (антропології у вузькому значенні 

слова), він, на нашу думку, не впливає істотним 

чином на характер праворозуміння.  

Ключове методологічне значення для право-

розуміння має саме атрибутивний підхід, суть 

якого полягає у «виокремленні визначальної хара-

ктеристики (атрибуту) людини, яка відрізняє її від 

тварин чи інших істот, і, можливо, конечно визна-

чає й решту її характеристик» [1, с. 25]. У науках 

про право, як вказує В. С. Бігун, цей підхід кульмі-

нував у визначенні людини як homo juridicus. 

Ми повністю приєднуємося до позиції автора 

щодо умовності та відносності розмежування та 

протиставлення атрибутивного та сутнісного під-

ходу до людинорозуміння, зокрема у праві: «сутні-

сний підхід полягає у спробі визначити сутність 

людини і виробити її універсальну (або загально-

прийнятну) концепцію. Філософська думка відо-

бражає такі спроби. Вони відображені і в дескрип-

тивному та атрибутивному підходах»; «сутнісний 

підхід важко виявити у «чистому вигляді» в праві 

чи законодавстві». Вказану тенденцію В. С. Бігун 

пояснює абстрактним, концептуальним характером 

підходу як інструменту [1, с. 25]. 

 Останній сюжет міркувань можна розвинути 

і поглибити з огляду на течії та напрямки філо-

софської антропології, які вирішують цілий ком-

плекс світоглядних проблем у спосіб, відмінний 

від західноєвропейської традиції. Сучасний фі-

лософ С.С. Хоружий так обгрунтовує потребу в 

оновленій філософській антропології: «З досвіду 

сучасності проступає певний новий образ люди-

ни, нова антропологічна реальність, позбавлена 

незмінного сутнісного ядра. Цей образ розхо-

диться з традиційними європейськими уявлен-

нями про людину. Людину межі тисячоліть, часу 

психоаналізу та інтернету, недавнього тоталітар-

ного досвіду, радикальних психотехнічних, пси-

ходелічних, віртуальних практик, гендерних ре-

волюцій – цю людину не можна вважати попере-

днім класичним суб’єктом європейської антро-

пології і метафізики. І якщо старі концепції не 

пояснюють сучасних антропологічних процесів – 

отже, існує назріла потреба у нових принципах 

для антропології, новому підході до феномену 

людини і у створенні нової антропологічної мо-

делі» [3, с. 39]. На провагу Арістотелівській тра-

диції пошуку сутності людини С. С. Хоружий 

пропонує концепцію меж людини [3, с. 39–40], 

яка продовжує православну традицію, централь-

ною категорією якої є людська особистість. Ви-

ходячи з того, що опис меж предмета може бути 

рівнозначним його визначенню, а сутність люди-

ни у жодній з відомих категорій розкрита бути не 

може, вказаний вчений пропонує визначати лише 

межі феномену людини через певні людські прояви 

– енергії [3, с. 40], що означає визнання принципо-

вої методологічної неспроможності визначити лю-

дину як сутність і систему різних сутностей [3, с. 

39] у системі метафізичних категорій.  
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 Як засвідчує історія філософії як науки, сам 

підхід до визначення людини як правової істо-

ти, штучне виокремлення певних рис та харак-

теристик людини можливий лише у контексті 

певної соціо-культурної системи. Варто лише 

з’ясувати, яким відомим філософським системам 

притаманне розмежування різних якостей лю-

дини, і виявиться, що західноєвропейський дос-

від є унікальним. Звичайно, не йдеться про відо-

браження у праві юридичної здатності людини, 

зокрема у поняттях «правоздатності» та «дієзда-

тності» [1, с. 25]. Очевидно, що такі чи аналогіч-

ні їм конструкції властиві будь-якій достатньо 

розвиненій з відомих правових систем. Але ж 

наша дискусія стосується зовсім іншого рівня 

дискурсу, на якому атрибутивний підхід до ро-

зуміння людини як правової істоти, наділеної 

«юридичною здатністю», постає як самостій-

ний і самодостатній напрямок філософської 

антропології. Піднесення атрибутивного підходу 

з рівня прикладних правових досліджень в ранг 

філософського принципу несе в собі небезпеку 

знеособлення людини, дегуманізації права, оскі-

льки людське в людині починає підпорядковува-

тися правовому в людині та поза нею. Атрибути-

вний підхід, будучи піднесеним з рівня емпірич-

них узагальнень на рівень метафізичних побу-

дов, може потім «перетвореним» повернутися у 

позитивне право у вигляді його принципів: як 

тонко підмічає В. С. Бігун, сутнісний підхід мо-

жна прослідкувати відображеним у принципах 

права [1, с. 25]. 

С.С. Хоружий особливо підкреслює антропо-

логічну обмеженість концепцій «суб’єкта» та 

«індивіда», перший з яких він розглядає як уні-

версальну модель людини розділеної (протистав-

лення мислячої і тілесної субстанцій, когнітив-

ного та етичного у людині) [4, с. 61]. Саме завдя-

ки виокремленню категорії «суб’єкта» стало мо-

жливим розділення єдиної людської особистості 

на різні прояви: «ці соціальні і соціоантропологі-

чні практики, подібно сфері пізнання, представ-

ляють собою розгортання, ікономію певного ви-

значеного аспекта роду активності людини: як, 

скажімо, практики правові, практики у сфері мо-

ральних відносин, економічних і т.п. У кожній з 

таких практик центральну роль відіграє фігура, 

аналогічна агенту пізнання у когнітивній сфері, 

тобто людина, яка розглядається у визначеній 

області своїх проявів: розділенена до цієї облас-

ті... Відбулося саме широке тиражування 

суб’єкта, в усіх потрібних варіантах: виник 

суб’єкт права, моральний суб’єкт, суб’єкт вироб-

ництва, споживання...» [4, с. 61]. 

Отже, відображення певних проявів людини у 

певному типі суб’єкта (правових проявів – у 

суб’єкті права) було зумовлене практичними по-

требами регулювання певних суспільних відно-

син. У категорії права, як і у понятті суб’єкта 

права відображається лише одна з груп проявів 

невичерпної сутності людини, тому застосування 

зазначених категорій завжди буде обмежене від-

повідним рівнем дискурсу. Людина як суб’єкт 

права не ставиться до права, не співвідноситься 

з ним, вона сама є елементом правової реальності 

в частині своїх визначених – правових, тих що 

мають правове значення, проявів. Людина як 

особистість формує своє ставлення до права, 

однак це вже зовсім інший рівень дискурсу, який 

виходить за межі правової науки.  

Узагальнюючи викладені вище міркування, 

доречно спробувати розкрити філософсько-мето-

дологічні витоки виявленої суперечності. На наш 

погляд, вони зумовлені безпідставним узагаль-

ненням окремих емпірично даних положень (лю-

дина у правовому житті наділена певними влас-

тивостями) до рівня універсальних, внаслідок чо-

го відбувається завідоме збіднення змісту фено-

мена людини у філософсько-правовому дискурсі. 

Ми стоїмо на тій позиції, що центральною ка-

тегорією, котра характеризує сутність та фено-

мен людини, є людська особистість. У правових 

категоріях відображаються лише ті прояви дійс-

но універсального (за змістом) феномена людсь-

кої особистості, які мають правове значення, тоб-

то необхідні для моделювання та правового ре-

гулювання суспільних відносин. Відокремлення 

та протиставлення природного та позитивного 

права було покликане піддати критиці останнє з 

позицій уявлень про належне і справедливе. Од-

нак, отримавши самостійне життя, категорія 

природного права уможливила маніпуляції ідеєю 

права, адже метафізичні критерії справедливості 

та свободи допускали довільні інтерпретації не-

залежно від реальної соціальної цінності одер-

жаних та упроваджених у життя принципів та 

розроблених на їх підставі норм. Тому напрошу-

ється парадоксальний висновок: без реально ус-

відомленої ідеї людської особистості, її цінності 

та самодостатності проголошений принцип вер-

ховенства природного права відкриває шлях до 

крайніх форм юридичного позитивізму – аж до 

легізму, оскільки уявлення державної влади про 

право як належне та справедливе перетворюють-

ся на критерій оцінки людської особистості та 

засіб її «вдосконалення» відповідно до цього 

критерію. Логіка наведеного міркування, як ви-

дається, відображає у філософській площині 
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практичну ідеологію та політику тоталітарних 

режимів ХХ ст. , котрі явили приклади крайніх 

форм знеособлення людини та її відчуження від 

права (С.С. Хоружий вживає для позначення ро-

зщеплення єдиного феномена людини у системі 

різних «суб’єктів» термін «секуляризація» [4, с. 

58–59]. Адже якщо у реальному житті за основу 

розуміння феномену людини беруться лише ті її 

властивості, які мають правове значення для ре-

гулювання суспільних відносин, така правова та 

загальнополітична ідеологія неминуче розгляда-

тиме людину як засіб для досягнення певної ме-

ти, котра лежить поза людиною, їй чужа і незро-

зуміла. 

Заперечення таїнства феномена людської осо-

бистості, її принципової непізнаваності як цілого 

означають її повну десакралізацію. Сфера право-

вого – це лише один з проявів людської особис-

тості, при чому далеко не найважливіший у екзи-

стенціальному та сутнісному вимірах останньої. 

Тому ми не погоджуємося з висновком В. С. 

Бігуна про те, що у сукупності дескриптивний, 

атрибутивний та сутнісний підходи до людино-

розуміння уможливлюють представлення різнорів-

невого, водночас ціліснішого образу людини в 

праві, правового людинорозуміння [1, 25]. Такий 

висновок полягає в еклектичному поєднанні різних 

за рівнем дискурсу (теоретичного узагальнення) 

підходів без з’ясування евристичних можливостей 

кожного з них. Як видається, методологічною ус-

тановкою, яка призвела до такого висновку, було 

неоднозначне розуміння терміну «право».  

Співставимо різні рівні проникнення в сут-

ність права з різними підходами. 

Дескриптивний: морфологічні, фізіологічні та 

інші риси, які мають правове значення, відобра-

жаються в законі (позитивному праві) [1, с. 25]. 

Це – емпіричний рівень пізнання права як норми, 

викладеної у нормативно-правовому акті. 

Атрибутивний: юридичні властивості людини 

(право- та дієздатність тощо), одним словом, лю-

дина як юридична істота. На цьому рівні пі-

знання відображення проявів феномена людини 

кореспондує з соціологічним рівнем пізнання 

права: право як норма, правовідношення, суб’єк-

тивні юридичні права, охоронювані законом ін-

тереси, обов’язки тощо. 

Сутнісний: проблема людинорозуміння, її об-

разу, сутності [1, ст. 25]. Цей образ відображений 

в ідеї прав людини, яка, як би там не було, як ка-

тегорія може функціонувати лише на метафізич-

ному, філософському рівні пізнання права. 

Здійснений аналіз дає підстави зробити на-

ступні висновки: по-перше, ступінь проникнення 

у сутність феномена людини на кожному з рівнів 

відповідає ступеню проникнення в сутність пра-

ва; по-друге, у кожному з трьох розглянутих ви-

падків терміном права позначається інше понят-

тя, яке, своєю чергою, відображає зовсім інший 

феномен – прояв правової реальності: закон, 

правовідношення та права людини як елемент 

«образу людини» [1, с. 25]. Зазначене поясню-

ється різними рівнями прояву сутності людини, 

безпосереднє фізичне буття якої, як і її соціальне 

життя жодним чином не вичерпують універсаль-

ного змісту людської особистості. 

Тому логіка зворотнього сходження від абст-

рактного до конкретного може виглядати насту-

пним чином: людина, виявляючи свою сутність 

(здійснюючи свої права людини) як правова істо-

та вступає у правовідносини з іншими людьми, 

зміст яких становлять суб’єктивні юридичні пра-

ва та обов’язки, котрі визначаються законом з 

урахуванням морфологічних, фізіологічних та 

інших матеріальних рис людини у тих випадках, 

коли останні мають правове значення (стать, вік 

(право на пенсію), сімейний стан (специфічні 

сімейні права та обов’язки подружжя), освітній 

рівень (право займати певні посади) тощо).  

Тобто права людини як основоположна пра-

вова категорія виявляють себе у різних явищах – 

різних не за власне якісним критерієм, а за рів-

нем прояву сутності прав людини. Очевидно у 

цьому зв’язку, що права людини з метафізичної 

категорії перетворюються на соціальну та право-

ву реальність лише тоді, коли відображені у но-

рмах права та реалізуються у правовідносинах. 

До тих пір філософські концепції прав людини, 

якими б досконалими та витонченими вони не 

були, залишатимуться лише мріями обмеженого 

кола інтелектуалів.  

Все це практично (не умоглядно) можливо 

лише у правовій державі, здатній такі норми 

сформулювати та забезпечити їх втілення в жит-

тя. Тому Гегель і вважав державу «дійсністю мо-

ральної ідеї». 

Вище ми розглянули, до чого може призводи-

ти методологічно безпідставна універсалізація 

категорій, котрі відображають сутність феномена 

права на певній стадії її становлення. Тому без-

плідними, на наше глибоке переконання, будуть і 

спроби еклектичного поєднання підходів, котрі 

розглядають феномен на різному рівні проник-

нення в його сутність: те, що є організмом, під 

оптичним мікроскопом перетворюється на сис-

тему клітин, а під електронним – на атоми та мо-

лекули. Але ж організм, клітина та атоми, з яких 

вона складається, – це різні феномени, кожен з 
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яких має власну сутність на заданому рівні на-

ближення, а для відображення кожного з них не-

обхідна своя власна, окрема категорія. Як вида-

ється, саме тому Гегель вважав, що поняття пра-

ва передує науці про право як частині філософії, 

котра користується цим поняттям як вихідним 

постулатом: «Наука про право є частиною філо-

софії. Тому вона повинна розвинути з поняття 

ідею, яка представляє собою розум предмета, чи, 

що те ж саме, спостерігати власний імманентний 

розвиток самого предмета. В якості частини (ви-

ділено нами. – Ю.Л.) вона має певну вихідну то-

чку, котра є результат та істина того, що їй пере-

дує і що становить її так зване доведення. Тому 

поняття права за своїм становленням трактується 

поза наукою права, його дедукція передбачається 

тут вже наявною, і його слід приймати як дане» 

[5, c. 60]. Простіше не скажеш: філософія, про-

никаючи в сутність феномена права, приречена 

оперувати теоретичними узагальненнями, отри-

маними на нижчих рівнях дискурсу, однак ці по-

няття є лише вихідними положеннями для філо-

софствування, а не його результатами 

Домінування одного з підходів чи піднесення 

підходу, який розглядає феномен людини та пра-

ва на певному рівні дискурсу, на інший рівень 

дискурсу, характеризує певну конкретно-

історичну традицію людино- та праворозуміння, 

історично зумовлену соціо-культурними особли-

востями суспільства, в якому остання виникла та 

розвивається. Зауважимо, що для української 

філософської та правової традиції інтерпретація 

людини з наголосом на її статусі правової істоти 

не характерна. Навпаки, акцент завжди робився 

на категорії людської особистості як онтологіч-

ної характеристики феномену людини та основи 

визначення її сутності. 

Аксіологічний опис права. Аксіологічна про-

блематика була, є і залишатиметься в центрі теоре-

тико-правових дискусій, принаймні до того часу, 

доки існуватимуть останні. Адже право є не просто 

інструментом для реалізації об’єктивної значущос-

ті предмета (функціональний аспект), але й крите-

рієм оцінки (гносеологічний аспект) та цінністю як 

явище культури (онтологічний аспект). 

У відповідному розділі аналізованої статті 

В. С. Бігуна розкриті всі зазначені та деякі інші 

аспекти ціннісних проявів права. Основною іде-

єю, на наш погляд, є теза про те, що «право ви-

ступає (потенційно) інструментом трансформації 

сущого в належне» [1, с. 27]. 

Основною проблемою, яка має реальне соціа-

льне наповнення, на наш погляд, є конфлікти 

правових цінностей у трансформаційних проце-

сах (наприклад, інтеграції правових систем) [1, с. 

28]. Українське суспільство, безперечно, очіку-

ють великі потрясіння в разі приведення право-

вої системи у відповідність до західноєвропейсь-

ки стандартів: ставлення до релігії, сім’ї, прав 

статевих та сексуальних меншин тощо. Очевид-

но, що уявлення про «належне» та «бажане» зна-

чно відрізнятимуться у суспільствах з різними 

соціокультурними системами, домінантами.  

На наш погляд, уявлення про належне далеко 

виходять за межі сфери правового і становлять 

осердя історично даного суспільства як стереотип 

його поведінки. У різних суспільствах сприйняття 

права в аспекті його значущості настільки відрізня-

ється, що важко співставляти: варто лише спробу-

вати уявити собі англійське народне прислів’я «за-

кон дишло...», так само як українське прислів’я 

«нехай загине світ в ім’я панування справедливос-

ті» (останнє означає послідовну реалізацію право-

вих принципів аж до абсурду). 

В цілому погоджуючись з висновком В.С. Бі-

гуна про те, що аксіологія сприяє в Україні 

«з’ясуванню і втіленню ціннісно-правових засад 

сучасного українського суспільства» [1, с. 28], 

вважаємо за необхідне підкреслити тісний та не-

від’ємний зв’язок аксіологічної проблематики та 

методології у праві з конкретно-історичними до-

слідженнями динаміки національних правових 

систем у контексті більш універсальних соціо-

культурних (етнічних, цивілізаційних) парадигм. 

Стосовно поставленої мети – вироблення «інте-

грованого праворозуміння» аксіологія є незамін-

ним методологічним засобом, адже без з’ясування 

соціальної значущості будь-якого правового фено-

мена (на соціологічному рівні дискурсу – його со-

ціальної сутності) праворозуміння взагалі стає 

неможливим, оскільки суб’єкт-об’єктне відношен-

ня «людина у праві – право в людині» просто опи-

няється поза межами об’єкта дослідження. 

Філософію права і аксіологію як її розділ чи 

напрямок у багатьох випадках розглядають як 

науку про належне право, про те право, яким 

воно повинне бути. Однак такий класичний філо-

соф, як Гегель, категорично заперечував проти 

такого підходу: «Уявлення, нібито свобода мис-

лення і духу доводиться взагалі лише відступом 

від публічно визнаного і навіть ворожістю до 

нього, найбільш укорінилася в наш час стосовно 

держави, і відповідно до цього дивним чином 

здається, що філософія має своїм суттєвим за-

вданням дати теорію, при чому теорію нову і 

особливу» [5, c. 47]; «Якщо рефлексія, почіття чи 

яка б там не було форма суб’єктивної свідомості 

розглядає наявне як щось суєтне, вважає, що во-
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на перевершила його і наділена кращим знанням, 

то вона перебує у суєтності, а так як їй самій 

притаманна дійсніть лише у наявному, то вона 

сама лише суєтність» [5, c. 47]; «Отже, дана ро-

бота («Філософія права». – Ю.Л.), оскільки в ній 

міститься наука про державу, буде спробою пі-

знати і зобразити державу як дещо розумне у со-

бі. В якості філософського твору вона повинна 

бути якнайдалі від того, щоб конструювати 

державу такою, якою вона повинна бути (виді-

лено нами. – Ю.Л.); вміщене у ній повчання не 

може бути спрямоване на те, щоб повчати дер-

жаву якою їй слід бути; її мета лише показати, як 

держава, цей моральний універсум повинна бути 

пізнана (виділено нами. – Ю.Л.)» [5, c. 54–55]. А 

завданням наукового пізнання Гегель вважав «у 

видимості тимчасового і мінливого пізнати субс-

танцію, яка імманентна, і вічне, яке присутнє у 

сучасному» [5, c. 55], тобто пізнання повинне 

бути спрямоване на розкриття сутності явища (у 

нашому випадку – феномена права), а не його 

«видумування». 

Раціональне пізнання, а наукове пізнання ін-

шим і не може бути, грунтується на принципі 

конкретності істини. Аксіологія як парадигма 

не передбачає винятків з цього принципу (у про-

тилежному випадку це вже не правова наука, а 

правова міфологія чи публіцистичне мораліза-

торство). Як встановив Гегель, вихідним понят-

тям, яким послуговується філософія права, є по-

няття права, яке їй передує. Для аксіології права 

як філософсько-правової науки таким вихідним 

поняттям слід розглядати поняття соціальної 

сутності права, котре у сходженні від конкретно-

го до абстрактного також їй передує, оскільки 

сформульоване на значно нижчому – соціологіч-

ному рівні дискурсу, там, де людина як учасник 

суспільного життя постає як носій певних потреб 

та інтересів, а не як універсальний за змістом 

феномен людської особистості. 

Соціологічний опис права в аналізованій статті 

В.С. Бігуна розглядається в наступних аспектах: 

суспільство, а не тільки держава як творець права; 

право як соціальне явище і факт; прикладне зна-

чення соціології права. Висловимо і ми деякі наші 

міркування з приводу порушених питань. 

Суспільство, а не тільки держава як творець 

права. Зазначена проблема традиційно розгляда-

ється передусім у розрізі походження права як у 

до- (власне проблема генези права) так і у держа-

вно організованому суспільстві (пошук «причини 

права» як causa efficienis – причини форми та 

змісту, а не субстанції): «слід проводити різницю 

між соціальними інститутами, як–от шлюб, сі-

мейні союзи, володіння, договори, спадкування, 

які виникли в силу соціальної самоорганізації, та 

державними інститутами, які виникли внаслідок 

законів. Більшу масу правових положень створе-

но не законами, а судовим правом і правом юри-

стів» [1, с. 29]. 

Нам видається, що вказана проблема на більш 

сучасному рівні науки може бути адекватно 

розв’язана у категорії «мононорми», яка відо-

бражає нерозділені моральні норми та забезпечу-

вані жорсткими санкціями первісного суспільст-

ва правила фізичної поведінки. Зазначена кате-

горія введена наприкінці 70–их років ХХ ст. А. І. 

Першіцем у статті «Проблеми нормативної етно-

графії» (1979): «У функціональному плані в них 

(мононормах.– Ю.Л.) як би зливалися і правові, і 

моральні, і інші, менш суттєві норми поведінки, які 

ще не диференціювалися у первинній, нерозділеній 

суспільній свідомості. По суті перед нами широкий 

спектр норм соціальної регуляції, спектр значною 

мірою індискретний, але в якому все ж можуть бу-

ти виділені норми більш чи менш суттєві, більш чи 

менш обов’язкові» [2, с. 214].  

Для наступного сюжету нашої статті важли-

вим є з’ясування реального змісту понять «зви-

чаєве право» та «правовий звичай». Суть цієї 

проблеми з усією можливою гостротою була ви-

ражена етнографом А.І. Першіцем у наступних 

положеннях: «У проблемі становлення права 

особливе місце належить неоднозначно вирішу-

ваному питанню про звичаєве право. Цим термі-

ном у науці теорії держави і права позначається 

сукупність так званих юридичних звичаїв – тих 

додержавних норм, які були санкціоновані дер-

жавною владою і склали найдавніший прошарок 

права... в етнографії термін «звичаєве право» все 

ще іноді застосовують до сукупності додержав-

них норм. Причина криється не тільки у слабко-

му зв’язку цих двох наук і як наслідок у недоста-

тньому розвитку понятійного апарату юридичної 

етнографії, але і в деяких об’єктивних обстави-

нах. Дуже важко розрізнити мононорматику і 

право в епоху класоутворення, коли окремі мо-

нонорми перебувають у процесі перевтілення, 

перетворення у правові норми. Грань між ними 

існує більш теоретично, практично ж вона так 

погано розріняється, як грань між переддержа-

вами і ранніми державами « [2, с. 222]. 

Зауважимо, що у теоретико-правовій науці за-

значені поняття вже достатньо розмежовані та-

ким чином, що звичаєве право розглядається змі-

стовно ближче до поняття «мононорма», введе-

ноuj А.І. Першіцем. При цьому, на нашу думку, 

виникнення мононорм і перетворення їх у санк-
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ціоновані державою норми поведінки (правовий 

звичай як джерело права) безперервно відбува-

ються у повсякденній життєдіяльності громадян-

ського суспільства, про що свідчить відродження 

здавалося б вичерпаної дискусії у зв’язку з прак-

тичним розв’язанням проблеми співвідношення 

права природного та права позитивного, права та 

закону. У правій науці виділяються так звані 

«невіддиференційовані» правові системи, де збе-

рігається нерозривний зв’язок права з іншими 

регуляторами і цінностями. Як зазначає Ю.М. 

Оборотов, «існування невіддиференційованих 

правових систем поряд з віддиференційованими 

являє собою два найважливіших напрямки пра-

вового розвитку, які багато в чому відображають 

відмінності у світосприйнятті, ставленні до Бога, 

інших людей, традицій предків, виражено в осо-

бливостях правового менталітету і сприйняття 

інших правових культу» [7, c. 5].  

Вітчизняній правовій науці певним чином 

пощастило, оскільки офіційна правова доктрина 

щодо інтерпретації та співвідношення позитив-

ного та природного права сформульована у рі-

шенні Конституційного Суду України по справі 

про охоронюваний законом інтерес. 

У зазначеному рішенні, по-перше, оригіналь-

но сформульовано поняття природного права, і, 

по-друге, саме визначення природного права по-

дане через розкриття його співвідношення з по-

зитивним правом. 

При цьому вихідним методологічним прин-

ципом обрано норму ч.1 ст. 19 Конституції Укра-

їни, згідно якої щодо регулювання відносин у 

громадянському суспільстві застосовується 

принцип «ніхто не може бути примушений роби-

ти те, що не передбачено законодавством». А раз 

так, то у вказаному рішенні правовим визнається 

все, що законом не заборонено, зокрема всі нор-

ми соціальної саморегуляції, традиції та цінності, 

які не перебувають під забороною. Очевидно, що 

більшість з них охоплюється поняттям правового 

звичаю: не заборонені – значить санкціоновані, 

оскільки загальнодозволенний принцип регулю-

вання суспільних відносин поширюється не тіль-

ки на суб’єктивні права окремих індивідів, але й 

на всю саморегулюючу діяльність громадянсько-

го суспільства. Іншими словами, громадянське 

суспільство чи утворюючі його елементи можуть 

(чи й мають право) як виробляти власні норми, 

так і застосовувати для їх забезпечення власні 

санкції, якщо це прямо не заборонено законом 

(наприклад, бойкот, який застосовується як сан-

кція з боку колективу – студентської групи – до 

свого члена). Здійснюючи всю описану діяль-

ність, елементи громадянського суспільства реа-

лізують свої права, межа яких визначається, зок-

рема, вже згадуваним загальнодозволенним 

принципом регулювання суспільних відносин. 

Однак подальша логіка міркувань призводить 

до того, що, не будучи забороненою, ця нормо-

творча діяльність суспільства призводить до пе-

ретворення його норм на правові норми, оскільки 

правило поведінки, санкціоноване та забезпечу-

ване державою (а забезпечується воно вже тому, 

що сфера свободи охоплює все, що не забороне-

но), випадає зі сфери власне природного права і 

переходить у сферу права позитивного.  

Отже, сфера правового охоплює все життя 

громадянського суспільства, крім тієї його сфе-

ри, яка підпадає під правову заборону або 

об’єктивно перебуває поза межами дії позитив-

ного права. 

На нашу думку, наведене у рішенні Консти-

туційного Суду України визначення природного 

права потребує маленького уточнення: не все, що 

не заборонено, але все, що не заборонено, але за 

певних соціально-політичних умов могло б бути 

заборонено, належить до сфери правового.  

Наступний цікавий логічний момент – тради-

ційна для гегелівської філософії права дихотомія 

«права» та «неправа». В аспекті, порушеному у 

рішенні Конституційного Суду України, виникає 

питання, чи «неправо» як об’єкт правової оцінки 

входить до сфери правового (правопорушення), 

чи онтологічно перебуває поза нею (не-право). З 

позицій аксіології саме так і мало б бути, адже 

вона оперує абсолютними категоріями, у яких 

право як належне (цінність) не може набувати 

негативного значення, не втративши при цьому 

власної сутності. 

 Але проблема і полягає в тому, що категорії ак-

сіології та реальні феномени–цінності – явища не 

тотожні. Тому на соціологічному рівні дискурсу 

сфера правового у найбільш загальному визначенні 

потребує розширення відповідної категорії на всю 

сферу суспільних відносин, котра може потенційно 

підпадати під правову заборону з боку закону, і – 

одночасно – звуження до цієї сфери.  

Отже, аксіологія і соціологія права розгляда-

ють сам феномен правового на різних рівнях 

дискурсу, а однією з небагатьох емпірично об-

ґрунтованих категорій, які поєднують ці підходи, 

є категорія соціальної сутності правових явищ, 

соціологічна за рівнем дискурсу та аксіологічна 

за предметно-пізнавальною спрямованістю. 

І хоча логіка авторів аналізованого рішення у 

науковій площині може видатися дискусійною, 

однак орієнтоване на практику теоретико-
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правове дослідження потребує адекватних теоре-

тичних моделей співвідношення та взаємодії 

природного та позитивного права. 

Висновки. Методологічна рефлексія передба-

чає послідовне розмежування феномену права 

від традиції праворозуміння. Визначення філо-

софії права як науки, як і більшість напрямків 

філософсько-правової проблематики (антрополо-

гія, аксіологія, соціологія права) самі по собі ві-

дображають певну конкретно-історичну тради-

цію наукового пізнання та праворозуміння, в 

межах якої стає можливим формулювання їх 

об’єкта та методу. Конкретно-історична традиція 

праворозуміння впливає на форми і зміст права, 

але не на його сутність, котра відображається у 

загальному визначенні поняття права, яке є ре-

зультатом емпіричних узагальнень соціологічно-

го матеріалу. Таким чином, традиція праворозу-

міння, яких би логічних і завершених раціональ-

них форм вона не набувала, безпосередньо 

пов’язана з тим чи іншим варіантом правової си-

стеми, етнічний, історичний характер та рівень 

розвитку якої вона і відображає. Традиція право-

розуміння є складовою частиною правової тра-

диції, яка характеризує в цілому ту чи іншу істо-

рично відому чи дану правову систему. Як вказує 

А.А. Козловський, «пізнання не ззовні нав’я-

зується праву, а є формою самореалізації права 

(виділено нами. –Ю.Л.). Розуміння права як гно-

сеологічної самоцілі враховує дві його взаємо-

пов’язані сторони: інтенсивні пізнавальні проце-

си відбуваються як у напрямі техніко-юридич-

ного, системно-догматичного його вдосконален-

ня і розвитку, що свідчить про розгортання його 

внутрішнього логіко-структурного гносеологіч-

ного потенціалу, так і в ціннісно-орієнтаційному, 

соціально-гуманістичному напрямі, в чому про-

являється пізнавально-смислова заангажованість, 

онтологічна вкоріненість права у соціальне бут-

тя. А оскільки пізнання здійснюється не абстра-

ктним суб’єктом, а живою людиною, то й право 

для неї постає формою самопізнання (виділено 

нами. – Ю.Л.)» [6, c. 67]. Отже, будь-яке право-

розуміння відображає, в кінцевому рахунку, кон-

кретно-історичний світогляд живої людини. 

А раз так, на рівні філософського дискурсу 

дійсно універсальне чи інтегроване праворозу-

міння є неможливим, оскільки це означало б ви-

знання сучасних нам конкретно-історичних форм 

права завершенням його діалектичного станов-

лення, а сутність людини пізнаною. Гегель це 

чудово розумів і проти цього застерігав: «Так 

само безглуздо допускати, що яка–небудь філо-

софія може вийти за межі сучасного їй світу, так 

само як безглуздо допускати, що індивід здатний 

перескочити через свою епоху, перескочити че-

рез Родос. Якщо ж його теорія дійсно виходить 

за її межі, якщо він будує світ, яким він повинен 

бути, то цей світ, щоправда, існує, але тільки у 

його думці, в цьому піддатливому матеріалі, 

який дозволяє будувати що завгодно» [5, c. 55].  

Таким чином, подальше дослідження пору-

шеної у даній статті проблеми може передбачати 

її розробку у наступних напрямках: метатеорети-

чна характеристика домінуючих у сучасній пра-

вовій науці концепцій праворозуміння; наукоз-

навче дослідження проблеми праворозуміння у 

вітчизняній правовій науці як елемента правової 

традиції українського народу; формування мето-

дології визначення загального поняття права з 

урахуванням залежності праворозуміння від пра-

вової традиції, домінуючої у суспільстві, правова 

система якого є об’єктом пізнання. 
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ФЕНОМЕН ПРАВА И ТРАДИЦИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ  

 

В статье излагается понимание антропологии и этнографического изучения права на основании 

обзора научной литературы советского периода в контексте проблемы разграничения научных дис-

циплин и, в частности, определения места антропологии права в системе наук. Автор также пытается 

уяснить состоятельность этнографических исследований для изучения правовой традиции. Приходит 

к заключению, что исследование правовой традиции в рамках предмета правовой науки характеризу-

ется сосредоточением внимания на правовой традиции как элементе правовой системы, а не элементе 

этнических процессов, что и представляется им руководящим в его исследовании правовой традиции 

в дисциплинарных рамках теоретико-правовой науки.  

 

 

Y. P. Loboda 

 

THE PHENOMENON OF LAW AND THE TRADITION OF  

THE CONCEPTUALIZATION OF LAW 

 

The author outlines the concept of anthropology and the ethnographical study of law based on the review 

of the Soviet scientific works and period in the context of the problem of the delimitation of scientific disci-

plines and in particular the determination of the status of the anthropology of law in the system of sciences. 

Questioning the possibility of relying on outcomes of the ethnographical study in his research of legal tradi-

tion, the author concludes that legal tradition within the legal sciences is researched as a part of legal system 

but not an element of the ethnical process, and considers this conclusion decisive and directive in his re-

search within the filed of theoretical study of law.  
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О. Б. Костенко  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

СВОБОДА ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ ПРИНЦИП ПРАВОРОЗУМІННЯ 

(філософсько-правове есе) 
 

Питання щодо взаємозв'язку права та свободи 

є одвічною проблемою соціального самовизна-

чення людства, трагічний характер буття якого 

дуже часто визначався конкуренцією цих понять. 

Розуміння права як форми зовнішнього — з по-

зиції конкретного індивіда — соціальне органі-

зованого примусу (при цьому можливо і байдуже 

ставлення до самого його носія — держави, кор-

порації, пана і т.п.) сприймає особисту свободу 

індивіда як можливість, як фрагмент цього гло-

бального правового примушення, юридичного 

свавілля, що може бути сфокусований щодо ін-

шого суб'єкта (іншої особистості, соціальної гру-

пі, народу). Таким чином, свавілля та порушення 

свободи може розглядатися як загальний закон 

природи, що виявляється у взаємовідносинах 

будь-яких суб'єктів навіть в тій ситуації (мрія 

Руссо), коли існує діалектична тотальність полі-

тичного буття цілісного політичного суб'єкта — 

народу — в його гармонійній розчленованості на 

громадян, що його складають.  

Питання про свободу залишається відкритим, 

якщо навіть соціальне мислення кожного з цих 

індивідів «клоновано» правовою діалектикою 

(мрія Гегеля), що зв'язує поняття свободи з ієра-

рхією моральних соціальних цінностей шляхом 

самого розуму (мрія Канта), необхідність прису-

тності та реалізації якого також генерує уявлення 

про «зв'язаність» людини, людської спільності 

фундаментальною ідеальною якістю. 

Отже, питання про свободу є питанням про 

причину (для одних природно, а для інших шту-

чно) порушеної цілісності самого суб'єкта соціа-

льного запитування, про можливості та наслідки 

міжсуб'єктної взаємодії в контексті початкової 

невпевненості кожного з суб'єктів у стихії влас-

ного дискретного існування, що повністю не 

зникає навіть тоді, коли самі індивіди в своїй су-

купності з іншими усе ж таки визначають для 

себе правила гри з назвою — свобода. При цьому 

виникає запитання: чи набуває індивід під час 

цього визначення ще більшої свободи, чи обме-

жує її в певних інтересах, генеруючи своєрідну 

«мазохистську етику» правового лібералізму? І 

чи не припускає сьогоднішня загальна констата-

ція байдужості наших громадян до формальних 

прав і свобод деяке інше уявлення про свободу 

взагалі в порівнянні з автономними представни-

ками західної цивілізації? Згадаємо в цьому зв'я-

зку софістів Стародавньої Греції, які уявляли 

право як щось більш високе, безумовне, природ-

не, як справжнє джерело моральної природи лю-

дини, яке вона, проте, дуже часто зраджує, ство-

рюючи волевстановлене, власне людське право, 

що межує із свавіллям і зловживанням владою. 

Отже, ще не будучи реально відтвореним та іде-

ально зафіксованим, цілісне уявлення про свобо-

ду як про всезагальний, природний і соціальний 

закон вже з самого початку наражалося на де-

струкцію та скепсис. Ось чому й сьогодні всі 

спроби визначити суттєвість свободи та її значи-

мість у сфері правового буття зв'язані з метаісто-

ричною реакцією відторгнення «свободою» 

будь-якого змісту, що ззовні нав'язується їй. 

Свобода неможлива без деякої вільної якості 

в самому уявленні про свободу. Йдеться про 

«свободу» самого поняття, самого слова «свобо-

да». Свобода неможлива без гімну тавтології! У 

свободи є право не боятися, а тому і не ховатися 

в своєму відчуженому визначенні, тобто за ін-

шими словами та значеннями. А тому свобода — 

це свобода і нічого більше. Визначаючи свободу, 

ми знищуємо її як свободу, ми не віримо в неї! І 

все ж таки спробуємо визначити свободу, спробує-

мо відштовхнутися від її нескінченної замкнутості 

в собі. Свобода є природно-емоційним контину-

умом. Це стан наших відчуттів, що летять в без-

крайому просторі уявлень про себе. Свобода як 

слово незрозумілим чином впливає передусім на 

наші почуття, залишаючись при цьому носієм уні-

версально-ідеального значення як такого. 

Відношення між свободою як мислимим і по-

чуттєвим породжує своєрідний парадокс: щоб 

бути дійсно (водночас думкою та почуттям) 

вільним, необхідно уявити можливість свободи 

від самої свободи! Уявити можливість відмови-

тися від неї! У цьому є діалектика свободи! Чи 

вільні ми в постійній ідентифікації свободи як 

свободи? Чи вільні ми у своїй свободі? Чи не об-

межені нею? А тому, як свідомо так і несвідомо, 

ми постійно випробуємо нашу свободу на свобо-

ду, на міцність зв'язку з нею, на можливість за-

лишити її в будь-який момент. 
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І ось тут наша рефлексія, наше мислення за-

вдяки єдності свободи думки та думки про сво-

боду, з'єднавши в собі вільний дух і дух свободи, 

заявляють про єдність свободи як свого власного 

початку і свободи як принципу всесвіту. Але для 

почуття ця єдність є примарною, а свобода поза 

почуттям свободи є чимось стороннім, трансцен-

дентним і, можливо, конфліктним для почуття.  

Ось чому в своїй обміркованій реальності та 

дійсності (не як самообман або ілюзія) свобода, 

яку ми уявляємо існуючою поза нами для нашого 

почуття, втілюється в щось трагічне та похмуре, і 

постаттю гобсовського Левіафана втручається в 

наше самовизначення. Для почуття як природної 

основи індивіда єдність думки та її спекулятив-

ного творіння – об'єкта, що є центром всесвітньої 

свободи, що вільно (!) оцінює потенціал нашої 

власної свободи, є підставою природного розд-

воєння антропологічних цінностей. Для почуття 

свободи умоглядне буття свободи як сутності, 

що перебуває поза ним, обертається для нас як 

носіїв цього почуття безглуздою та безнадійною 

проблемою свободи Бога. Якщо ми не є абсолю-

тним центром унікальної і тільки нам притаман-

ної природної свободи, то значить є щось інше, 

що існує поза нами, бачить нас з боку, і жах... 

володіє невідомою нам якістю, гідністю та поча-

тком – свободою! Відчуття паралельного прос-

тору свободи як принципу в мені і свободи як 

принципу поза мною, сполучається в усвідом-

ленні розірваності та відчуженості як принципу 

соціального буття. Тим більше, якщо спроби до-

сягнути цієї вже неспекулятивної єдності вияв-

ляються приреченими (тому що за цими спроба-

ми ми спостерігаємо з боку). І тільки мислення 

намагається прийти до нас (до нашого почуття 

свободи) на допомогу, прагнучи хоча б умогляд-

но врятувати його (почуття свободи) самодоста-

тність. Конструюється простір комунікації, кон-

сенсус двох континуумів свободи – моєї, вашої, 

нашої свободи та свободи всього того, що не є 

мною, вами, нами, що ігнорується в усіх інших ча-

стинах універсуму. При цьому від самого почуття 

свободи вимагається достатньо мужності для з'ясу-

вання та усвідомлення меж цього простору, що 

зв'язане із процесом порівняння й оцінки вашої 

свободи та свободи спільності, до якої ви належите 

(свободи держави, свободи народу, свободи всього 

соціуму як суб'єкта, як людства в цілому).  

Отже: свобода в нас і свобода поза нами! Як 

не згадати в цьому зв'язку принцип доповненості 

Нільса Бора в ситуації, коли важко визначити 

цілісність об'єкта, що вивчається, або явища. Так, 

визначаючи принцип діалектичного співіснування 

свободи як атрибута всесвіту і свободи як мікро-

косму нашої індивідуальності, ми приходимо до 

наступного співвідношення: чим більше я зайнятий 

своєю свободою, чим менше я думаю про свободу 

будь-яких суб'єктів поза мною, тим далі я ухиляю-

ся від розуміння та визнання їхньої свободи, оці-

нюючи на собі тільки їхній зовнішній вплив, що 

обмежує мене, або говорячи словами Канта, маю 

справу тільки із їхнім свавіллям.  

Таким чином, усвідомлення обсягу їхнього 

свавілля як свободи поза мною, дозволяє мені 

оцінити весь обсяг моєї власної свободи. Наше 

почуття свободи не здатне співвіднести ці обся-

ги. А тому нам знов допомагає думка, котра абс-

трагуючись (відмовляючись?) від природного 

пафосу свого опонента, ігноруючи його, конст-

руює логіку власного вчинку та свою інтелектуа-

льну присутність в «іншому» просторі. В ньому я 

починаю бачити себе з боку, я починаю розуміти 

логіку того, що раніше визначалося як свавілля, я 

починаю відчувати в собі присутність більш по-

тужного, більш значного та фундаментального, в 

мені розкривається зміст тієї свободи, яку я ра-

ніше сприймав лише в образі необхідності. Отже, 

чим ближче я до самого себе, тим далі я від «ін-

шого» в самому собі, чим більш цінною є для 

мене моя власна свобода, тим більше перешкод і 

труднощів виникає на шляху її реалізації, і на-

впаки: ніж ближче я до свободи як принципу по-

за мною, тим далі я від своєї чуттєвої суб'єктив-

ності, «моєї» свободи. 

Все вищезгадане має, на нашу думку, дуже 

важливе значення для розуміння сутності права. 

Право є універсальною формою вирішення кон-

флікту моєї суб'єктивної свободи і свободи соці-

уму. Право є форма діалектичної єдності цих 

двох принципів свободи. Право є простором, у 

якому відбувається як зіткнення, так і консенсус 

модусів свободи. Право є наслідком дуалізму 

свободи. Таким чином, заборона та дозвіл, зобо-

в'язання та покарання є лише чинниками, що де-

монструють усю парадоксальність феномену 

свободи як права, як діалектичної можливості не 

свобідного, не вільного здійснення свободи. За-

вдяки праву ми бачимо межі свободи один одно-

го. Завдяки праву я (ви, ми) можемо вже цієї миті 

грати роль у всесвітній виставі свободи, можемо 

реально розглянути себе як правову особистість, 

з аристократичною легкістю (роль правової осо-

бистості в історії!?) приймаючи обов'язок інших 

розглядати мене або вас як протиставлене їм все-

світнє обличчя свободи зі своєю моральною кра-

сою та, можливо, трагічним пафосом (етичне 

праворозуміння стародавніх греків). Це правове 
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протистояння (у тому числі й стосовно Бога – 

Гуго Гроцій, але чого було більше у вчинках 

Христа: свободи як людини або свободи як Бо-

га?), є діалектичним «правостоянням», ідеаль-

ною метою якого є примирення модусів свободи, 

а тому право є формою взаємовибачення свобод, 

що стикаються за правилами хаосу. 

Право є плоттю і кров'ю умиротвореної сво-

боди людства як цілого. Згадаємо, наприклад, 

уявлення Гегеля про державу «як ходу (рух) бога 

у мирі», завдяки чому ми як громадяни держави 

«вільні» деякою особливою свободою у порів-

нянні з індивідом як самотнім, атомарним фак-

том роздрібненого, відчуженого та розірваного 

людського буття. Не будемо забувати, що для 

багатьох свобода — це є саме феноменом прина-

лежності до будь-якої соціальної спільноти, іс-

нуючої та діючої за логікою самостійного суб’єк-

та (згадаємо «людину натовпу» Едгара По). Саме 

тому такою важливою є можливість визначити 

міру правової свободи індивіда шляхом оцінки 

ступеня «комфортності» від його перебування у 

«вільному просторі» того або іншого соціального 

суб'єкта. Ось чому так важливо знати та вміти 

співвіднести можливості свободи як у її індиві-

дуалізованому природно-правовому масштабі, 

так і в будь-якому відчуженому соціальному ко-

нтинуумі як формі «правової тілесності» певного 

типу. Так виникає уявлення про правовий обов'я-

зок як міру і можливість нашої індивідуалізова-

ної свободи, що вільно обирає міру невільної по-

ведінки. Цю міру можна диференціювати залеж-

но від ступеня потужності свободи, а тому й си-

ли правової енергії тієї соціальної спільноти, яка 

з радістю приймає в свою загальну конфігурацію 

свободи й вектор нашої свободи. Більш того, 

ступінь нашої свободи конституюється й у діале-

ктиці відношень різноманітних соціальних спі-

льнот, до яких ми можемо належати водночас. 

Отже можна говорити про: 

а) діалектику свободи як форму нормативно-

правової комунікації, що виступає у вигляді діа-

логу, паралельних монологів або взаємного мов-

чання — комунікаційної паузи суб'єктів; 

б) діалектику свободи як реальну, матеріаль-

ну, поведінкову взаємодію (боротьбу?) соціаль-

них суб'єктів, що будується як на усвідомлених, 

так і неусвідомлених нормах свободи. 

Отже, специфіка нашої правової свободи ви-

значається самим характером, природою (фор-

мою свободи) тих або інших соціальних суб'єк-

тів, що перебувають соціально-норматив-ному 

просторі в стані взаємодії – у вигляді взаємного 

схоплення, перебування одного в іншому або в 

стані «паралельності», вільної відчуженості, котрі 

спостерігаються з боку. Виділимо деякі види суб'-

єктів, що перебувають у різних формах взаємодії: 

1) індивіди з їх «атомарною» відокремленістю 

та самодостатністю як дискретні крапки соціаль-

ного простору в його «до» чи «позадоговірному» 

стані (згадаємо Епікура). Ця дискретність право-

вого стану індивіда щодо іншого може виявляти-

ся всередині різноманітних соціальних суб'єктів 

(групи або класу, церкви, громадянського суспі-

льства, держави, народу, нації, людства); 

2) індивід як особистість і сукупність індивідів в 

їхній суспільній суб'єктності та цілісності (особис-

тість і суспільство в цілому, особистість і громадя-

нське суспільство, особистість і держава); 

3) клас (стан), корпорація і загальний простір 

громадянського суспільства; 

4) народ і держава (наприклад, проблема спів-

відношення «масштабів» свободи народу та сво-

боди держави); 

5) держава і держава (у контексті міждержав-

них, міжнародно-правових відносин); 

6) частини (елементи) самої держави як роз-

порошеного цілого (наприклад, характер взаємо-

дії судової і законодавчої влади в контексті кон-

цепції розподілу влади); 

7) суспільство в широкому сенсі, соціум як 

соціальна засада і держава (частина суспільства 

та держава в цілому, суспільство в цілому та час-

тина держави, частини суспільства й частини 

держави); 

8) нація (народ, національна меншість) і інші 

подібні суб'єкти; 

9) народ і людство (наприклад, в контексті 

проблеми національного та загальнолюдського); 

10) «атомарна» держава і космополітичний 

простір «земної цивілізації» як своєрідного «гро-

мадянського суспільства», тільки в його універ-

сальній загальнолюдській якості); 

11) людство і природа (представники тварин-

ного та рослинного миру як суб'єкти природного 

права); 

12) індивід, релігійна громада, народ, людство 

і Бог (віра як духовна соціалізація свободи; тео-

кратична (теологічна) доктрина походження 

держави, законодавство Мойсея). 

З огляду на це все, ми визначаємо природне 

право як загальним нормативне дзеркало свобо-

ди, а протиставлене йому позитивне право розг-

лядаємо вже як набір дзеркал (для когось кімната 

сміху, де останньою сміється влада?), ступінь 

кривизни яких і визначає різноманітність суб'єк-

тивної людської свободи. Але право взагалі — це 

не стільки віддзеркалення реальності як свободи, 
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але й можливість конструювання нової реальнос-

ті, нових просторів свободи, нових параметрів її 

інтерпретації.  

Саме свобода є евристичним рухом до ви-

криття в межах права нової реальності, що пев-

ним чином трансформує вже існуючу правову 

реальність, яка завдяки свободі знаходить новий 

вимір своєї самоінтерпретації, а тому відкриває 

свою власну евристичну потенцію, що так притя-

гує і одночасно лякає чимось непередбаченим й 

можливо ворожим. Ось чому можна вважати 

свободу певним методом відкриття нового у пра-

вовій реальності. Саме свобода є евристичним 

принципом праворозуміння і певним методом 

правозастосування.…Як евристичний принцип – 

свобода завжди намагається констатувати мож-

ливість виходу з вимір права, тим самим поро-

джуючи можливість його іншого виміру. Але 

якщо це буде усвідомлений, свободний вихід за 

межі права – то цей вихід свободи, самим правом 

може бути перетворений у нормативний вихід. 

Саме завдяки формі, формальній стороні права 

як континууму нормативних речей природи люди-

ни, бога, всесіту стає зрозумілим евристичне зна-

чення та цінність моєї свободи, яка може насоло-

джуватися старою реальністю (право на минуле), 

може зупинити рух часу і встановити правовий 

статус цієї миттєвості (згадаємо Гете), або породи-

ти як реально так й у своїй уяві нову нормативну 

реальність. Саме це і означає закріплений зміст 

положення Конституції України щодо невичерпа-

ного характеру, природи, переліку моїх, їх, наших, 

чужих прав и свобод! Характерно, що автори на-

шої Конституції не знайшли поняття критерію за 

яким не можуть бути вичерпані ці права і свободи. 

Що саме в них не може бути вичерпано?  

Згадаємо Ж.П.Сартра: не існує початково за-

даної людської натури, а тому немає й загально-

людських параметрів природності права. Особи-

стість, що вибирає своє буття в повному альтер-

нативних можливостей і протиріч світі, є субста-

нційною основою власного масштабу позитивної 

свободи – причиною конфлікту с позитивним 

порядком влади. Позитивна (перед самою собою) 

відповідальність особи за свій власний вибір 

більш вагома, ніж життя згідно з мораллю — за-

гальновідомою, а тому також «позитивною». Не-

сумлінною поведінкою, правопорушенням, сво-

бодопорушенням можна вважати втечу людини 

від своєї власної відповідальності за зроблений 

або не зроблений вибір. 

В бутті права саме право задає буттю питан-

ня, на які немає ясних філософських відповідей. 

А тому кожний індивід як своє власне автономне 

правове буття повинен вільно (парадокс?) спро-

бувати побудувати своє соціальне життя, фор-

муючи себе кожною своєю дією та вчинком, пос-

тійно роблячи вибір. Зреченість людини на пози-

тивну свободу породжує її тривогу й невпевне-

ність. Будучи позитивно зв'язаними соціальними 

зв'язками громадянського суспільства, якого ми 

початково не обираємо, ми все ж таки ж здатні 

обрати самих себе, вільно створити власну інте-

рпретацію своєї свободи, нову форму її буття. А 

тому щоб бути вільними, треба спробувати інак-

ше подивитися на себе… Гарантій на має, але 

нам може поталанити, і ми створимо свій влас-

ний мікрокосм свободи, що потенційно може 

перетворитися у ліберальний правовий порядок в 

існуючих поза нами суб'єктах з метою помоли-

тися праву як свободі, а ні праву як владі. 

 

А. Б. Костенко  

 

СВОБОДА КАК ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

Вопрос о взаимосвязи правопонимания и понимания свободы является вечной проблемой соци-

ального самоопределения человечества, трагический характер бытия которого очень часто опреде-

лялся конкуренцией разных смыслов, заключенных (даже в «криминальном» значении этого слова) в 

феномене свободы. Именно природа права является универсальной онтологической основой для раз-

решения конфликта между субъективной свободой (свободой субъекта) и свободой социума. При 

этом право не только отзеркаливает реальность как социальный образ хаоса свободы, но и дает воз-

можность сконструировать новую реальность, новое пространство свободы, создать новые парамет-

ры ее интерпретации. И парадокс – само право превращается в одно из измерений свободы. Именно 

свобода становится эвристическим движением к открытию в пределах права новой реальности, кото-

рая трансформирует уже существующие правовые ценности и нормативные механизмы. Возникает 

новая форма самоинтерпретации свободы – быть методом открытия нового в правовой реальности, 

нового как непредсказуемого и возможно опасного. 
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O. B.Kostenko  

 

FREEDOM AS A HEURISTIC PRINCIPLE OF UNDERSTANDING OF THE LAW 

 

The issue of the interrelation between the understanding of the law and understanding of freedom is an 

eternal problem of the social self-determination of the mankind which tragic character of life has been often 

defined by the competition of the different senses concluded (even in «criminal» value of this word) in the 

phenomenon of freedom. The nature of the law has a universal ontologic basis for the resolution of conflict 

between the subjective freedom (freedom of the subject) and the freedom of society. Thus the law not only 

displays the reality as such as the social image of the chaos of freedom, but also enables to design the new 

reality, new space of freedom, to create new parameters of its interpretation. And paradoxically the law turns 

as one of measurements of freedom. Freedom becomes the heuristic movement to opening within the limits 

of the law of a new reality which transforms already existing legal values and normative mechanisms. There 

is a new form of self-interpretation of freedom is to be a method of opening of the new in the legal reality 

new as unpredictable and probably dangerous. 
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СОЦІАЛЬНИЙ НАТУРАЛІЗМ  

ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
 

Як це не дивно, але феномен права, що виник разом із появою людства і супроводжує життя ко-

жної людини, залишається, поки що, непізнанною таємницею. Особливо очевидним це стає тоді, 

коли поставити перед собою питання: «Що таке право»? На цьому шляху, на нашу думку, попереду 

людство ще чекають великі відкриття... А ключова роль у пізнанні цього феномену очевидно нале-

жить філософії права. 

 

Сьогодні надзвичайно важливим є правильно 

поставити питання про «право» перед наукою, 

тому що від цього залежить, чи правильно буде 

здійснюватись наукове дослідження, що має 

привести до правильної відповіді. 

Як свідчить досвід, для того, щоб отримати 

правильну відповідь на питання, треба правильно 

це питання поставити. 

На нашу думку, у правознавстві має існувати 

якесь «основне питання правознавства», розв’я-

завши яке, ми зрозуміємо, що таке «право». 

При найближчому розгляді історії правознав-

ства можна зробити висновок, що основне пи-

тання правознавства має бути сформульовано 

наступним чином: «Право — це витвір при-

роди чи людей? А якщо того й іншого, то яка 

роль природи і яка роль людей у творенні 

права?»  

Відповідь саме на це питання, на нашу думку, 

дасть можливість зрозуміти, що таке право. А 

зрозумівши це, люди будуть розумно користати-

ся із права, уникаючи, зокрема, правового сва-

вілля і правових ілюзій.  

Для того, щоб це відбулося слід розвивати фі-

лософію права, бо призначенням філософії пра-

ва, на нашу думку, є дати філософське вирішення 

основного питання правознавства. Тому філосо-

фію права можна визначити як галузь пізнання 

феномену права засобами філософії. 

Слід зазначити, що Гуго Гроцій, розглядаючи 

питання, чи є правознавство наукою, писав: «Ба-

гато хто до цих пір намагався надати цій галузі 

(юриспруденції. — О.К.) наукової форми, але 

ніхто не зміг цього зробити, та й, по правді ка-

жучи, це неможливо було здійснити інакше як... 

відокремивши те, що виникло внаслідок устано-

влення, від того, що виникає із самої природи» 

[1, c. 52]. Ця ідея особливо актуальна зараз, коли 

виникає гостра потреба в модернізації українсь-

кої юридичної науки, виходячи з нового розу-

міння, що таке «право». Якщо ж юриспруденція 

стане справді наукою, то можливим стануть і 

наукові відкриття в юриспруденції, без яких вона 

залишиться лише ремеслом. 

З огляду на викладене, можна зробити такий 

висновок: правознавство стає справді наукою 

лише тоді, коли досліджує не тільки людське на-

чало права, а й його природне начало, тобто, ко-

ли, вирішуючи основне питання правознавства, 

визнає, що право є витвором не тільки людей, а й 

природи. 

Проблему співвідношення людського й при-

родного в праві розглядував також Дж. Локк. 

«Зобов’язання закону природи, — писав він, — 

не перестають існувати в суспільстві, вони лише 

в багатьох випадках більш чітко виражені, і у 

відповідності з людськими законами вони супро-

воджуються відомими покараннями, для того, 

щоб примусити їх виконувати. Таким чином, за-

кон природи виступає як вічне керівництво для 

всіх людей, для законодавців такою ж мірою, як і 

для інших. Ті закони, які вони створюють для 

спрямування дій інших людей, мають, так само, 

як і їхні власні дії і дії інших людей, відповідати 

закону природи...» [6, c. 341]. 

Таким чином, якщо Гуго Гроцій ще лише 

пропонував розрізняти людське і природне в 

праві, то Дж. Локк вже намагався дати відповідь 

на питання, а які ж ролі відіграють людське і 

природне в праві. Тому з ідеями Гуго Гроція і 

Дж. Локка пов’язані два важливих кроки на шля-

ху до розв’язання основного питання правознав-

ства.  

Проте, факти, що вказують на тенденцію до 

поширення у сучасному світі правового свавілля 

і правових ілюзій, і ознаки кризи юриспруденції 

роблять актуальними нові кроки на шляху до 

розв’язання основного питання правознавства, і, 

зокрема, до визначення ролі людського фактора 

у праві. І тут слід зазначити, що, на нашу думку, 

методологічним інструментом, придатним для 

здійснення наступних кроків на шляху філософ-
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ського дослідження ролі людського фактора у 

праві може бути так званий «принцип соціаль-

ного натуралізму» [Див, зокрема: 4; 5]. Він ви-

водиться із загального принципу природної ці-

лісності світу: усе суще на світі — це Природа 

у її різноманітних проявах, і нічого крім цього 

на світі немає. Іншими словами — усе різнома-

ніття сущого має своїм спільним знаменником 

Матір–Природу. Тому, зокрема, на нашу думку, 

мають існувати деякі закони природи, спільні 

для усього сущого. Ці закони можна назвати 

«універсальною конституцією» Природи. Таки-

ми законами є: закон годинника, закон обміну, 

закон стратифікації [дет. див: 2, c. 14–15]. Вони 

поширюються на усі форми Природи: і на фізич-

ну, і на біологічну, і на соціальну. Отже, соціаль-

ні явища є теж природними, як і фізичні чи біо-

логічні, але вони є вищою формою існування 

Природи, яка виникає із розвитку нижчих форм: 

фізичної і біологічної.  

Виходячи з принципу природної цілісності 

світу, принцип соціального натуралізму можна 

сформулювати таким чином: соціальні явища 

слід розглядати як такі, що існують так само за 

законами природи, як і біологічні чи фізичні 

явища. Це означає, зокрема, що воля і свідомість 

утворюється у людей не для того, щоб жити поза 

законами природи, а, навпаки, для того, щоб жи-

ти у злагоді із ними. 

Характеризуючи евристичні можливості 

принципу соціального натуралізму взагалі, і у 

філософії права зокрема, слід відзначити, що він 

придатний для того, щоб, використовуючи його, 

скласти правильне уявлення про природу найріз-

номанітніших соціальних явищ. Драма сучасної 

цивілізації полягає в тому, що серед людей набу-

ло поширення неправильне уявлення про приро-

ду речей, яке проявляється у вигляді сваволі і 

ілюзій. Саме це знаходиться в основі будь-якої 

соціальної драми. Як наслідок, — втрачається 

критерій для розрізнення добра і зла, істини і не-

істини, правильного і неправильного, людей хо-

роших і людей поганих, соціальної норми і пато-

логії тощо. Зокрема, до тих пір поки суспільство не 

буде правильно розрізняти людей хороших і людей 

поганих воно не зможе нормально розвиватися. На 

це вказував ще давньогрецький філософ Антисфен. 

А для такого розрізнення слід знайти критерій. По-

треба у такому критерії є надзвичайно актуальною, 

особливо для сучасного українського суспільства, 

в якому погані люди часто знаходяться в кращому 

становищі, ніж хороші. 

Принцип соціального натуралізму надає такий 

критерій — це відповідність чи невідповідність 

того чи іншого явища законам природи. За допо-

могою цього принципу можна сформулювати 

наступне «золоте правило»: істинне усе те, що 

відповідає законам природи, а неістинне усе те, 

що суперечить їм, добро — це те, що відповідає 

законам природи, а зло — це те, що їм супере-

чить, хороші люди — це ті, хто живе у злагоді із 

законами природи, а погані — ті, хто порушує ці 

закони і т.д. Іншими словами: правильне те, що 

відповідає законам природи, а неправильне 

те, що не відповідає їм. Тому «золоте правило» 

поведінки для людей можна сформулювати так: 

веди себе відповідно до законів Матері–

Природи. Виходячи з принципу соціального на-

туралізму, на питання «Чи існує на світі Ідеал?» 

можна відповісти наступним чином: «Ідеалом є 

Природа!». Критерієм Красоти також є відповід-

ність речей законам Матері-Природи. Справедли-

вість, згідно із принципом соціального натураліз-

му, — це спосіб вирішення проблем за законами 

соціальної природи: отже, і для справедливості, як і 

для будь-яких інших соціальних категорій, крите-

рієм мають бути закони Матері–Природи. 

 Усяке зло, будучи протиприродним, є, однак, 

реальним, бо реальність складають як речі природ-

ні, тобто, такі, що існують у злагоді із законами 

природи, так і речі протиприродні, тобто, такі, що 

існують не у злагоді із законами природи.  

Наприклад, сьогодні у світі політичної гостроти 

набула проблема одностатевих шлюбів. Вона поля-

гає в тому, що треба визначитися: одностатеві 

шлюби — це нормально чи це патологія. З точки 

зору соціального натуралізму такі шлюби за жод-

них умов не є природними, і тому не можуть бути 

легалізовані, а тим паче прирівнюватись до шлюбу 

між чоловіком і жінкою. Навпаки, визнаючи одно-

статеві потяги патологією, треба шукати шляхи 

трансформування таких потягів на нормальні, бо 

однаково протиприродним є як карати за односта-

теві потяги, так і санкціювати їх в законодавстві, 

дозволяючи одностатевий шлюб. 

Прояви людської сваволі і ілюзій у вигляді 

соціального волюнтаризму і утопізму, які набули 

сьогодні, зокрема, в Україні надзвичайного по-

ширення, свідчать про те, що нашому суспільст-

ву бракує соціальної доктрини, здатної показати 

реформаторам як слід реформувати суспільство, 

не порушуючи при цьому законів природи. Така 

соціальна доктрина необхідна тому, що згідно з 

принципом соціального натуралізму ті добрі 

наміри, в тому числі і реформаторські, які су-

перечать законам природи, несподівано для 

самих реформаторів, всупереч їхнім очікуван-

ням перетворюються при їх здійснені на зло. 
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Тому добрі наміри за цієї умови стають джере-

лом небезпеки для людей, які про це можуть і не 

підозрювати, не будучи озброєними вірною соці-

альною доктриною. Не маючи належної соціальної 

культури, що формується під впливом вірної соці-

альної доктрини, реформатори повстають проти 

Матері–Природи, бо уражаються комплексом сва-

волі й ілюзій, який, зокрема, проявляється у гаслі: 

«Залізною рукою заженемо людство у щастя!». 

Історія «волає» фактами, які свідчать про це.  

Відповідно до принципу соціального натура-

лізму усе протиприродне (зокрема, політичний і 

економічний безлад, беззаконня і аморальність і 

т.п.) є проявом так званого комплексу сваволі і 

ілюзій, що вражає людей в умовах кризи соціа-

льної культури. Цей же комплекс вражає і рефо-

рматорів, якщо їхня соціальна культура не засно-

вується на вірній соціальній доктрині. Без такої 

«освітлюючої» доктрини реформатори, діючи 

наосліп, неодмінно попадатимуть у пастку во-

люнтаризму і утопізму. Завдяки доктрині соціа-

льного натуралізму на шляху реформаторства 

можна, образно кажучи, виставити у небезпеч-

них місцях попереджувальні знаки «Обережно: 

пастка для реформаторів!». Це стосується і ре-

форм, шлях до яких було відкрито Помаранче-

вою революцією в Україні. 

Отже, лише правильна доктрина здатна убез-

печити реформаторів від попадання у надзвичай-

но підступну пастку волюнтаризму і утопізму. А 

критерієм правильності доктрини має бути те, чи 

здатна вона забезпечити людям узгодженість їх-

ньої волі й свідомості із природними законами 

суспільного життя.  

Доктрина соціального натуралізму, на нашу 

думку, відповідає вказаному критерію. В цьому 

переконує застосування нами принципу соціаль-

ного натуралізму в наукових дослідженнях з 

1993 року, в тому числі у тих, які здійснювались 

в рамках науково-дослідних робіт в Інституті 

держави і права ім. В. М. Корецького Національ-

ної академії наук України [4, c. 134]. 

Слід зауважити, що принцип соціального на-

туралізму зовсім не означає переходу на шлях 

редукціонізму (тобто, теоретичного «опускання» 

соціальних явищ з вищого щабля розвитку при-

роди до нижчих щаблів, на яких знаходяться біо-

логічні і фізичні явища), для того, щоб визнати 

наявність у соціальних явищ природної основи. 

Є інший шлях визнання природної основи соціа-

льних явищ, а саме: визнати відповідно до прин-

ципу соціального натуралізму спільну природну 

основу, на якій існують і фізичні, і біологічні, і со-

ціальні явища — це закони Матері–Природи, яка є 

«спільним знаменником» для усього сущого. 

Застосування принципу соціального натуралі-

зму у філософії права дає підстави для висновку, 

що і право, будучи соціальним явищем, слід роз-

глядати, як таке, що не може не мати природної 

основи. Але, якщо право має природну основу, 

то що в цьому соціальному явищі є від людей? 

З. Фрейд, наприклад, вважав, що соціальні ін-

ститути виникають для того, щоб пригнічувати 

біологічні інстинкти. Звідси можна зробити висно-

вок, що основою права є біологічна властивість 

людей мати інстинкти, які слід пригнічувати засо-

бами права, тому що прояв цих інстинктів є анти-

соціальним. Так можна представити фрейдистсь-

кий підхід в уявленнях про антропологічний аспект 

права, і, зокрема, про антропогенність права. 

Однак, принцип соціального натуралізму до-

зволяє виявити помилковість цього підходу та-

ким чином. 

Відповідно до принципу соціального натура-

лізму саме суспільство і всі суспільні явища, в 

тому числі і право, існують не для пригнічення 

біологічних інстинктів, як вважав З. Фрейд. На-

впаки, вони існують для того, щоб забезпечити 

узгодження біологічних інстинктів людини із 

законами Матері-Природи. 

Заслугою З. Фрейда є те, що він на розвиток 

дарвінізму відкрив ознаки, що вказують на зв’я-

зок соціальної природи людини з її біологічною 

природою. Однак, його помилкою було те, що 

він не помітив, що цей зв’язок має генетичний 

характер — соціальне є вищою формою природи, 

яка народжується із біологічної форми, і існує по-

ряд з нею, а не замість неї. Тому З. Фрейд помил-

ково вважав, що соціальне виникає для пригнічен-

ня біологічного. Це він приписував і праву.  

Проте, виходячи із принципу соціального на-

туралізму, соціальне, в т.ч. і право, не має ан-

тибіологічного характеру, так само, як і біоло-

гічне не має антисоціального характеру: вони 

пов’язані між собою генетично, а не існують 

антагоністично. 

Біологічне має не антисоціальний характер, а 

протосоціальний. Саме завдяки існуванню біоло-

гічних інстинктів, що мають біологічну природу, 

у людей розвиваються властивості, що мають 

соціальну природу, і люди стають здатними до 

суспільного життя. Усі соціальні властивості 

людини — це вища форма розвитку її біологіч-

них інстинктів, причому соціальне в людини на-

шаровується на біологічне, а не руйнує його. 

З принципу соціального натуралізму антропо-

логічний аспект права полягає не в тому, що право 
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виникає для пригнічення усіх біологічних інстинк-

тів людей, як вважав З. Фрейд, а в тому, що право 

виникає для забезпечення свободи тих біологічних 

інстинктів, які проявляються у відповідності з за-

конами соціальної форми природи, і для пригні-

чення тих біологічних інстинктів, які проявляються 

всупереч законам соціальної форми природи. 

Таким чином, людський фактор в праві не 

можна визначати, виходячи з уявлення, що право 

є продуктом конфлікту між соціальним і біологі-

чним, як вважав З. Фрейд. 

Надзвичайно важливим для філософського 

дослідження людського фактора у праві є вирі-

шення питання, сформульованого Дж. Локком: 

«Чи існує відображення закону природи в душі 

людини?» При цьому слід зауважити, що Дж. 

Локк під «законом природи» розумів закон, що є 

витвором Матері–Природи, а не людей, вважаю-

чи, що саме ним має керуватись як будь-який 

законодавець, так і будь-яка людина, на яку та-

кож поширюється рукотворне законодавство. 

Провівши відповідне дослідження, Дж. Локк 

досить обґрунтовано робить висновок, що «закон 

природи» не записано від народження в душі 

людини [6, c. 12]. Люди обдаровані лише здатні-

стю пізнавати «закон природи». 

Виходячи з того, що право як феномен люд-

ського суспільства має засновуватися на «законі 

природи», Дж. Локк категорично заперечує пра-

вдивість прислів’я «Глас народу — глас Божий». 

«...Яке невірне, яке підступне це твердження, – 

пише він, – які нещастя воно таїть в собі, з якими 

партійними пристрастями, з яким жорстоким уми-

слом кидали в натовп це зловісне прислів’я... Чи 

існує що-небудь настільки нечестиве, настільки 

безбожне, настільки противне праву божому і люд-

ському, до чого коли–небудь не закликав шаленію-

чий натовп в своїй згоді, або — краще — у зговорі? 

Ми знаємо, що це приводило до нищення храмів 

божих, до безмежної брутальності і мерзотності, до 

зневаження законів...» [6, c. 26]. 

Таким чином, не лише властивості людини, а 

й властивості народу не можуть бути причиною 

існування права — вони можуть бути лише умо-

вою його, надаючи законам природи форму того 

чи іншого законодавства держави. Однак, ця фо-

рма, будучи залежною від властивостей людини і 

народу, і, зокрема, від волі і свідомості людей, 

може бути як такою, що відповідає законам при-

роди, так і такою, що не відповідає їм. 

Це означає, що законодавство держави, навіть 

тоді, коли воно відображає волю і свідомість на-

роду, може суперечити законам природи. Таке 

буває у випадках, якщо соціальна (тобто політи-

чна, економічна, правова, моральна) культура 

народу знаходиться у стані кризи. Тому, аби не 

закріпити у формі законодавства свавілля і ілюзії 

народу, Дж. Локк вважав правильним «зверта-

тись не до більшості, а до більш мудрих і прони-

кливих» [6, c. 6]. Бо більш мудрі і проникливі — 

це ті, хто пізнав закони природи, в т.ч. закони 

природного права. 

До речі, якщо розглядати ці ідеї Дж. Локка з 

позиції соціального натуралізму, то з цього ви-

пливає так звана «культурно-владна» концеп-

ція демократії, що може мати значення як для 

теорії, так і для практики демократії. 

Ця концепція полягає в тому, що демократія 

розглядається не просто як влада народу, а як 

влада народу, що має належну соціальну (в т.ч. 

політичну, економічну, правову, моральну) куль-

туру. Розбудувати демократію без соціальної ку-

льтури людей неможливо, бо завжди в результаті 

такого будівництва із рук будівничих буде вихо-

дити «псевдодемократія», коли свавілля і ілюзії 

пануватимуть в державі і замість демократизму в 

суспільстві розвинеться одне з двох: або кримі-

налізм, або альтернативно йому, тоталітаризм. 

Третього не дано! 

Що стосується державної влади, то з принци-

пу соціального натуралізму випливає наступний 

висновок: найкращою є та державна влада, яка 

найкраще втілює у своїй діяльності владу над 

людьми Матері–Природи, діючи за її законами. 

А таке втілення залежить від людського фактора.  

З огляду на зазначене вище, можна стверджу-

вати, що принцип соціального натуралізму є тим 

ключем, який відкриває шлях до пізнання ролі 

людського фактора у праві, а також в державній 

владі та інших соціальних інституціях.  

Відповідно до принципу соціального натураліз-

му основне питання правознавства у філософії 

права може бути вирішене наступним чином: у 

творенні права природний фактор відіграє ту роль, 

що природа створює закони, які ми називаємо «за-

конами природи», а людський фактор відіграє ту 

роль, що люди надають «законам природи» соціа-

льної форми, яку ми називаємо «законодавством», 

або «нормативно-правовими актами».  

З принципу соціального натуралізму випливає 

наступне правило для законодавця і судді: те чи 

інше діяння може визнаватися злочином лише 

тоді, коли воно порушує природні закони сус-

пільного життя. Тільки за такі діяння має пере-

бачатися кримінальна відповідальність у кримі-

нальних кодексах і тільки щодо таких діянь ма-

ють застосовуватись кримінальні кодекси. Тому 

слід притримуватись презумпції: будь-яке діян-
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ня, передбачене у кримінальному кодексі, є та-

ким, що суперечить законам соціальної природи, 

тобто, являється протиприродним. 

З огляду на таке вирішення основного питан-

ня правознавства, право можна визначити так: 

право – це заснований на законах природи, яким 

надано форми законодавства і правової практи-

ки, інститут забезпечення соціального порядку, 

сприятливого для нормального існування людей 

в суспільстві. 

Визначене таким чином право забезпечує со-

ціальний порядок тим, що воно є засобом узго-

дження проявів волі і свідомості людей з законам 

природи. 

Звідси, на нашу думку, і слід виводити роль 

людського фактора у праві. Очевидно, ця роль 

полягає у тому, що люди надають законам при-

роди, за якими існує суспільство, форму законо-

давства, або, як його ще називають, «позитивно-

го законодавства», а також в тому, що люди самі 

приводять в дію законодавство. 

Іншими словами, для того, щоб вивести роль 

людського фактора у праві, треба розв’язати 

проблему антропогенності права, тобто, пробле-

му меж залежності права від властивостей люди-

ни та її діяльності. Особливо гостро ця проблема 

постає у зв’язку із реформою права, як це, зокре-

ма, має місце сьогодні в Україні. 

Розглядаючи роль людського фактора в праві, 

основне питання правознавства можна модифі-

кувати так: «Людина — творець права в цілому, 

чи лише законодавства і правової практики як 

позитивного аспекту права, який у єдності з приро-

дним аспектом утворює феномен права?» І відпо-

відь на це питання має бути такою: «Людина — 

творець не права в цілому, а лише законодавства і 

правової практики, тобто лише позитивного аспек-

ту права, який у єдності з природним аспектом 

утворює феномен права». Це, очевидно, і складає 

антропогенність права. Аналогічним чином мож-

на визначити антропогенність держави. 

Спеціальною галуззю науки, яка досліджува-

тиме людський фактор у праві очевидно має бути 

правова антропологія. Зокрема, вона має дослі-

джувати роль властивості людей у творенні пра-

ва, якщо під правом розуміти закони природи, 

так чи інакше втілені волею і свідомістю людей в 

законодавстві держави і правовій практиці. Так 

само можна говорити і про державницьку ан-

тропологію, що має досліджувати роль людсь-

кого фактора у творенні держави. 

Яке ж теоретичне і практичне значення ви-

кладеної вище концепції ролі людського фактору 

у творенні права, сформульованої з допомогою 

принципу соціального натуралізму? 

Теоретичне значення цієї концепції полягає в 

тому, що вона, даючи правильне уявлення про 

роль людського фактору у творенні права, запо-

бігає як перебільшенню цієї ролі в правовій 

доктрині, так і применшенню її, тобто, дозволяє 

уникнути як правового волюнтаризму, так і за-

конодавчого нігілізму. 

Практичне значення концепції ролі людського 

фактору у творенні права полягає в тому, що во-

на вказує наступне: законодавство держави і 

правова практика мають вдосконалюватись та-

ким чином, щоб найповніше втілювати закони 

природи і, зокрема, закони природного права. 

І ще один висновок випливає із дослідження 

людського фактору у праві із позиції соціального 

натуралізму: законодавство у державі не лише 

створюється волею і свідомістю людей, а й при-

водиться ними в дію. Таке уявлення про законо-

давство дозволяє сформулювати так звану ін-

струментальну концепцію законодавства. Відпо-

відно до цієї концепції, законодавство в державі 

має розглядатися як інструмент, який діє не са-

мочинно, а лише тоді і так, коли і як його засто-

совують люди. Іншими словами, людський фак-

тор в праві полягає ще й в тому, що від властиво-

стей людей залежить як законодавство, що ними 

застосовується, буде діяти. Визначальною влас-

тивістю людей, від якої це залежить, є їхня соці-

альна культура, що має розглядатися як міра 

узгодженості волі і свідомості людей із зако-

нам соціальної природи.  

Без належної соціальної культури людський 

фактор буде проявлятися у вигляді зловживання 

законодавством. З інструментальної концепції 

законодавства випливає наступний висновок: 

яким би досконалим не було законодавство, зав-

жди існує можливість ним зловживати. Ця мож-

ливість і реалізується тими, хто не має належної 

соціальної культури. 

Отже, навіть при найкращому законодавстві 

людський фактор в праві може проявлятися у 

вигляді зловживання цим законодавством, якщо 

той, хто користується ним як інструментом, не 

має належної соціальної культури. 

У свій час Ф. Ніцше поставив парадоксальне, 

на перший погляд, питання — чи може бути мо-

раль шкідливою? Так само можна сформулювати 

наступне питання — чи може бути право шкід-

ливим? На нашу думку, право, як і мораль, може 

бути не лише корисним, а й шкідливим. Така ві-

дповідь випливає із запропонованої вище конце-

пції ролі людського фактора в праві, яка придат-
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на також для пояснення ролі людського фактора 

в моралі.  

Якщо законодавство неадекватно відображає 

закони природи, або якщо люди через свою сва-

волю та ілюзії зловживають законодавством, то 

право стає шкідливим. Так само, якщо моральні 

приписи, сформульовані людьми, неадекватно 

відображають закони природи, або якщо люди 

через свою сваволю та ілюзії зловживають цими 

моральними приписами, мораль теж стає шкід-

ливою. І тому, неправий був Ф. Ніцше, який, від-

повідаючи на сформульоване ним питання «Чи 

може мораль бути шкідливою?», стверджував, 

що будь-яка мораль шкідлива. Насправді, шкід-

ливою є лише та мораль, в якій людський фактор 

відіграє неправильну роль. Це стосується і права. 

Зокрема, мораль і право можуть бути шкідливим 

тоді, коли законодавство і моральні приписи за-

старіли і вже неадекватно відображають ті зако-

ни природи, за якими існує нове суспільство, що 

виникає в результаті розвитку замість старого. 

Сократ, наприклад, осягнувши своїм генієм нову, 

прогресивну мораль, мав усі підстави вважати 

мораль своїх сучасників шкідливою, бо, будучи 

застарілою, вона стала гальмом на шляху суспі-

льного прогресу. Так само можна сказати, що 

право, яке існувало в Афінах до Солона, чи пра-

во, яке існувало у Франції до Наполеона, теж 

стало на той час шкідливим і тому було рефор-

мовано, тобто, замінено новим, що мало вже ко-

рисні властивості для нового суспільства. 

Отже, саме через людський фактор може від-

буватися руйнація старої чи, навпаки, розбудова 

нової моральності в суспільстві, під якою слід 

розуміти моральний порядок, адекватний зако-

нам природної моралі, а також руйнація старої 

чи розбудова нової законності суспільства, під 

якою слід розуміти правовий порядок, адекват-

ний законам природного права. 

Чи буде людський фактор проявлятися в мо-

ралі і праві саме таким чином — залежить від 

соціальної культури людей. 

Цей висновок має також кримінологічне зна-

чення. Зокрема, дослідження в рамках започат-

кованого в Інституті держави і права ім. В. М. 

Корецького нового наукового напряму — полі-

тичної кримінології — вказують на те, що люд-

ський фактор слід розглядати як такий, що відіг-

рає визначальну роль в тому, що із чинного за-

конодавства люди здатні отримувати не лише 

законну, а й злочинну користь, порушуючи пра-

вовий порядок шляхом зловживання законодав-

ством. Особливо виразно це проявляється в ко-

рупції, якщо на її корені поглянути не з точки 

зору «Чому чиновники беруть хабарі?», а з точки 

зору «Чому громадяни дають хабарі?».  

Знайшовши відповідь на останнє питання, 

можна скласти правильне уявлення про роль 

людського фактору у творенні такого виду безза-

коння як корупція. 

У світлі цього стає очевиднішим, що корупція 

існує не лише тому, що хтось бере хабарі, а й 

тому, що хтось їх дає, не маючи належної соціа-

льної культури для того, щоб задовольняти свої 

потреби законним способом. Тому, на нашу дум-

ку, утвердження правового порядку, і, зокрема, 

успішна протидія корупції та іншим криміналь-

ним перешкодам на шляху прогресу українсько-

го суспільства, неможлива без підвищення рівня 

соціальної (політичної, економічної, правової, 

моральної) культури громадян, від якої залежить 

дія людського фактора в забезпеченні правового 

порядку. У зв’язку з цим утопічними видаються 

сподівання на те, що корупцію можна подолати 

шляхом впливу лише на тих, хто бере хабарі, не 

сприяючи розвитку соціальної, в т. ч. антикримі-

нальної і, зокрема, антикорупційної культури у 

тих, хто дає хабарі.  

Слід, очевидно, діяти за принципом: якщо за-

вдяки належному рівню культури громадяни пе-

рестануть давати хабарі, то чиновники внаслідок 

цього втратять можливість їх брати. Це випливає 

з того, що соціальна культура людей визначає чи 

буде беззаконня в суспільстві, і як саме буде дія-

ти законодавство в державі, якщо люди будуть 

його застосовувати.  

Якщо ж соціальна культура людей визначає 

як буде діяти законодавство в державі, з цього 

випливає, що соціальна культура людей, в тому 

числі і їхня правова культура, вище Конституції і 

будь-яких інших законів, бо саме завдяки їй лю-

ди приводячи в дію законодавство, роблять це у 

відповідності із законами Вищого Законодавця, 

яким є Мати–Природа. Можна стверджувати, що 

існує наступна закономірність: кожен народ має 

таке право, яке визначається його соціальною 

(в тому числі правовою) культурою. Інакше 

кажучи: яка соціальна культура народу — таке у 

нього і право. На це вказує і тлумачення співвід-

ношення «благодаті і закону», запропоноване, 

зокрема, апостолом Павлом. «Гріх не має над 

вами панувати, бо ви не під законом, але під бла-

годаттю», — писав апостол Павло у своєму Пос-

ланні до римлян (глава 6, вірш 14). «Закон» апос-

тол Павло визначав як засіб для пізнання гріха: 

«Законом пізнається гріх» (Послання до римлян 

глава 3, вірш 20). Що стосується «благодаті», то є 

усі підстави вважати, що цим словом він називав 
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стан узгодженості волі і свідомості людини з Бо-

гом, який людина отримувала через свою віру в 

Бога. Якщо Бога розуміти як Природу, то й благо-

дать має розумітися як культура людини, тобто 

стан узгодженості її волі і свідомості з Природою. 

Отже, як в християнській ідеології стверджу-

ється, що від «благодаті» залежить, як буде лю-

дина користуватися «законом», так і в юридичній 

науці слід вважати, що від «культури» людини 

залежить як вона буде користуватися «законо-

давством, прийнятим в державі». 

Звідси, зокрема, і треба у філософії права, юри-

дичній науці, а також у правовій антропології ви-

ходити, визначаючи роль людського фактору в 

праві, бо право – це і є, зокрема, використання 

людьми «законодавства, прийнятого в державі». 

Однією із форм існування соціальної культу-

ри людини є доктрина, в т.ч. і правова. Тому, ви-

кладена вище концепція ролі соціальної культу-

ри людини в праві сприяє також розвитку конце-

пції ролі доктрини в праві, зокрема, ролі доктри-

ни природного права.  

Без доктрини не може ефективно діяти люд-

ський фактор в праві, зокрема, люди не можуть 

творити належне законодавство і належним чи-

ном його використовувати у правовій практиці, 

бо лише з допомогою доктрини можна пізнати ті 

закони природи, на яких має засновуватися пра-

во. Філософія права, використовуючи принцип 

соціального натуралізму, може, на нашу думку, 

сприяти розвитку нової правової доктрини. Зок-

рема, завдяки зазначеному принципу вона відк-

риває нові можливості для розвитку таких скла-

дових понять правової доктрини як свобода волі, 

безпека, справедливість, влада, правопорушення, 

вина, покарання тощо. 

Свобода волі, згідно з принципом соціального 

натуралізму, — це здатність людини проявляти 

свою волю як у вчинках, що не порушують зако-

ни природи, так і у вчинках, які порушують за-

кони природи. Яким буде прояв свободи волі 

залежить від того стану, в якому вона знаходить-

ся. А знаходитися вона може або у стані узго-

дженності із законами природи (волю у цьому 

стані можна назвати «правильною» волею), або у 

стані неузгодженості із законами природи (волю 

у цьому стані можна назвати «неправильною» 

волею, що по-іншому ще називається сваволею). 

Якщо воля є «правильною», то вона проявиться у 

вчинені людиною доброчину, а якщо «неправи-

льною», тобто сваволею, то її проявом буде зло-

чин. Але в обох випадках має місце свобода волі. 

Звідси можна зробити висновок, що свобода лю-

дини в суспільстві — це незалежність її від будь–

чиєї сваволі, завдяки чому вона має можливість 

жити за законами природи. 

Безпека людини в суспільстві — це стан за-

хищенності її від будь–чого, що може позбавити 

її можливості жити за законами природи. Іншими 

словами — це стан захищенності свободи жити 

за законами природи. 

Справедливість, — виходячи з принципу со-

ціального натуралізму, — можна визначити як 

відповідність проявів волі людей законам приро-

ди, зокрема законам природного права. 

Влада — це здатність підкоряти волю людей, 

що може проявлятися або у підкоренні волі лю-

дей законам соціальної природи, або у підкорен-

ні волі людей чиїсь сваволі. Найвищою владою 

для людини є влада Матері–Природи. Тому владі 

інших людей (в т.ч. державній владі) будь-яка 

людина має підкорятися остільки, оскільки ці 

люди реалізують владу Матері–Природи, а не 

власну сваволю. 

Застосування принципу соціального натуралі-

зму приводить до висновку, що будь-яке право-

порушення (конституційне, цивільне, адміністра-

тивне, кримінальне тощо) має розглядатися як 

порушення законів соціальної природи, яким за-

конодавець надав форму законодавства. 

Вина особи у правопорушенні — це прояв її 

волі і свідомості, не узгоджених із законами со-

ціальної природи, у вигляді вчинення правопо-

рушення. 

Покарання особи у праві – це передбачена чин-

ним законодавством соціальна реакція на прояв 

комплексу сваволі і ілюзій (тобто, волі і свідомості, 

неузгоджених із законами соціальної природи) у 

вигляді порушення законів соціальної природи. 

Ці та інші висновки, отримані завдяки засто-

суванню принципу соціального натуралізму як 

методологічного принципу філософії права, мо-

жуть сприяти розвитку правової доктрини, пот-

рібної, зокрема, як законодавцю, так і практиці 

застосування законів. 

Найкращим законодавцем є той, хто користу-

ється найкращою правовою доктриною. Так са-

мо, той, хто користується найкращою правовою 

доктриною, найкраще застосовує законодавство, 

прийняте в державі, тобто, створює найкращу 

правову практику. Образно кажучи, законода-

вець чи юрист без правової доктрини — це «ве-

ршник без голови». 

Тому, нагальним є підвищення ролі наукового 

(доктринального) тлумачення законодавства при 

здійсненні правосуддя в Україні [3, c. 34–35]. 
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В міжнародному праві, а також в національ-

ному праві, наприклад, Англії доктрина є одним 

з джерел права. 

Не можна, на нашу думку, обійтися без пра-

вової доктрини, зокрема, при здійснені правосу-

ддя Конституційним Судом, тому що для тлума-

чення Конституції, що має найвищу юридичну 

силу, не існує ще вищого законодавства, на яке 

можна було б опертися суддям. Їм нічого не за-

лишається для опертя, як правова доктрина, що 

відображає закони природного права, тобто, за-

кони, дані Вищим Законодавцем — Матір’ю–

Природою. Отже, лише завдяки правовій докт-

рині судді Конституційного Суду можуть отри-

мати критерії для тлумачення Конституції. Тому 

найкращим суддею Конституційного Суду є той, 

хто має найкращу правову культуру і озброєний 

найкращою правовою доктриною.  

При найближчому розгляді рішень Конститу-

ційного Суду можна помітити, що найбільш об-

грунтовими є ті рішення, які спиралися на правову 

доктрину, зокрема, на доктрину природного права.  

Очевидно, що в Україні, як і в інших країнах, 

має відбуватися процес «науковізації» правосуд-

дя. Міф про те, що наука може позбавити суддю 

незалежності, має бути розвіяний. Незалежність 

суду від науки, в т.ч. юридичної, — це абсурд, 

який всіляко маскують антинауковими міфами 

ті, хто хотів би використати суддівську незалеж-

ність для прийняття свавільних рішень. Так зва-

ний «юридичний обскурантизм» в судочинстві 

завдає істотну шкоду правосуддю. Юридичній 

науці за своїм визначенням властиво протистоя-

ти цьому обскурантизму, тому вона повинна ста-

ти повноправним учасником судового процесу в 

ім’я досягнення мети правосуддя. 

 Крім того, «науковізація» судочинства спри-

ятиме реалізації принципу незалежності суддів, 

тому що справді незалежним від будь–чийого 

свавілля суддя може бути лише тоді, коли буде 

здатним приймати правильне рішення з тих чи 

інших проблем, які перед ним постають. А саме 

сприяти правильному вирішенню проблем і є при-

значенням науки, в тому числі і юридичної. Най-

кращий спосіб протидіяти чужій сваволі — це спи-

ратися на закони природи, що пізнаються з допо-

могою науки. Не може бути незалежним суддя, 

який не має правової культури, що формується з 

допомогою юридичної науки. Така незалежність 

може проявлятися лише у вигляді свавілля. 

Отже, правова культура судді, що формуєть-

ся, зокрема, з допомогою юридичної науки, є тим 

людським фактором, який забезпечує йому неза-

лежність від будь-якого свавілля. 

Усі суди мають бути законом зобов’язані роз-

глядати висновки науковців про наукове (докт-

ринальне) тлумачення чинного законодавства, 

якщо про такий розгляд чинного законодавства 

заявлено клопотання учасника судового процесу, 

і давати цьому висновку відповідну оцінку. Так 

само, як за чинним законодавством суд діє сто-

совно висновків спеціалістів в неюридичних га-

лузях науки. 

На нашу думку, «правовий статус» наукового 

(доктринального) тлумачення законодавства має 

бути визначено в процесуальному законодавстві 

України. 

Можливо, слід було б законодавчо закріпити і 

таку форму участі юридичної науки в судочинст-

ві як «правові (судові) консиліуми», що можуть 

призначатися у зв’язку із виникненням проблем 

в застосуванні судами чинного законодавства, 

вирішення яких потребує доктринального (нау-

кового) тлумачення. Це, безумовно, також спри-

яло б правильному функціонуванню людського 

фактора в праві, і повнішому використанню його 

можливостей.  

Якщо аналогічним чином досліджувати роль 

людського фактора у творенні держави, то мож-

на побачити, що ця роль є аналогічною ролі люд-

ського фактора у творенні права.  

Держава, як і громадянин, у своїй діяльності 

керується волею і свідомістю, притаманною лю-

дям. А це означає, що діяльність держави, як і 

громадянина, залежить від того стану, в якому 

знаходиться воля і свідомість людей, які цю дер-

жавну діяльність здійснюють. 

Із зазначеного можна зробити висновок: якщо 

і діяльність держави, і діяльність громадянина 

однаковою мірою є проявами притаманної лю-

дям волі і свідомості, то в суспільстві має існува-

ти принцип рівності держави і громадянина 

перед законом і судом. Без цього не може бути 

реалізовано принцип верховенства права в будь-

якій країні, в тому числі і в Україні. 

І ще один висновок, який випливає із запро-

понованої вище концепції ролі людського факто-

ра у праві. Його можна сформулювати так: право 

України відрізняється від права країн Європей-

ського Союзу перш за все людським фактором, а 

цей фактор визначається соціальною культурою 

громадян, які творять законодавство і які засто-

совують його. Отже, проблема узгодження укра-

їнського права з правом країн Європейського 

Союзу – це перш за все проблема узгодження соці-

альної культури громадян України з соціальною 

культурою громадян країн ЄС. І особливо актуаль-

ною в зв’язку з цим є проблема узгодження україн-
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ської правової доктрини з правовою доктриною, на 

якій засноване право країн ЄС.  

Без участі людського фактора українське пра-

во не вдасться узгодити з правом країн ЄС. Спо-

дівання на це — утопія. Текст українського зако-

нодавства очевидно можна привести у відповід-

ність із текстами законодавства країн ЄС, але без 

«європеїзації» соціальної культури громадян Ук-

раїни, і, зокрема, без «європеїзації» української 

правової доктрини, цей текст буде все рівно за-

стосовуватись по-українськи, тобто, відповідно 

до стану українського людського фактора. 

Це лише деякі висновки, до яких приводить 

філософське дослідження феномену права з по-

зиції соціального натуралізму. Викладена тут 

концепція природного і людського у праві може, 

на нашу думку, сприяти розробці доктрини для 

правової реформи в сучасній Україні. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ НАТУРАЛИЗМ  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ ПРАВА  

 

Применяя сформулированный им принцип социального натурализма как методологический прин-

цип философии права, автор исследует философскую проблему соотношения природного и человече-

ского в праве. С помощью полученных в результате этого новых представлений о праве в статье 

предлагается решение актуальных проблем теории и практики современной юриспруденции. 

 

 

O. M. Kostenko 

 

THE SOCIAL NATURALISM  

AS A METHODOLOGICAL PRINCIPLE OF THE PHILOSOPHY OF LAW  

 

Applying the principle of the social naturalism, formulated by the author, as a principle of the philosophy 

of law, the author examines the philosophical issue of the correlation between the natural and the human in 

law. Based on contended researched new views on law, the article suggests the ways they may be instrumen-

tal in resolving contemporary theoretical and practical issues of the modern jurisprudence.  
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О. В. Сердюк   
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОСТІ ПРАВА  

В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАТИВНИХ ПАРАДИГМАХ:  

П. БУРД’Є, Ю. ГАБЕРМАС, Е. ГІДДЕНС 
 

Сучасна юридична практика наочно демонст-

рує «соціальну трансформацію» права. Настав 

той час, коли, за словами Ж Гурвіча, «юрист-

практик і кроку не може зробити не перетворю-

ючись в соціолога, не звертаючись до соціологі-

чного підходу (соціології права)» [15, р. 27]. Со-

ціальність права в сучасному правовому дискурсі 

існує як неявна конвенція. В філософсько-

правових та загальнотеоретичних дослідженнях 

все більш чітко формулюється теза про необхід-

ність розгляду будь-якої проблеми онтології чи 

епістемології права на основі аналізу співвідно-

шення «належного» та «сущого» в контексті со-

ціальної взаємодії, оскільки « будь-які правові 

положення, як мінімум – імпліцитно, містять 

твердження про необхідність їх прийняття інши-

ми» [23, р. 21]. Тому актуалізується значення 

теоретичних конструкцій соціальності права з 

метою його пояснення не лише як трансцендент-

ного належного але і як певної реальності люд-

ського буття. Найпростішим («елементарним») 

проявом необхідності застосування такого під-

ходу є визнання «соціальних відносин» у якості 

сполучної тканини правової реальності, тобто 

таких взаємодій, сутнісною ознакою яких «є дії, 

орієнтовані на іншого». Проблема соціальних 

відносин як базова методологічна проблема су-

часного соціального пізнання стає все більш ва-

жливою для правової науки .З цього приводу 

С.І.Максимов слушно зазначив, що «світ соціа-

льних взаємодій – це найбільш складний елемент 

правової реальності», який все ще не має адеква-

тного розгляду у філософсько-правовому диску-

рсі [6, р. 183]. Така ситуація може визнаватись 

доказом «вичерпаності» класичних моністичних 

теорій в поясненні права як соціального феноме-

ну в контексті фундаментальної проблеми сучас-

ного правознавства – аналітичного розрізнення 

«належного» і «сущого» в правовій реальності. 

Конструктивне рішення проблеми соціальності 

права ускладнюється тим, що в цілому соціальні 

науки характеризуються внутрішнім протиріч-

чям між «об’єктивізмом» (функціоналізм, марк-

сизм, структуралізм тощо) та «суб’єктивізмом» 

(феноменологія, етнометодологія, інтеракціо-

нізм, тощо), яке на онтологічному рівні проявля-

ється у певній моделі протиставлення «структур» 

та «акторів» (в правознавстві проявом цього є 

протиставлення правового та соціального)». 

«Серед всіх протиріч, які штучно розділяють со-

ціальні науки, – зазначав П. Бурд’є, – найбільш 

руйнівним було саме це протиріччя» [1, р. 64]. 

«Соціальність права» отримує несуперечливе по-

яснення в тих парадигмах, де проголошується та 

реалізується той чи інший спосіб поєднання об’єк-

тивних структур соціальної дії і їх «агентів» (дію-

чих суб'єктів). Серед різних варіантів цих підходів 

найбільш обґрунтованими можна вважати комуні-

кативну теорію права Ю.Габермаса, теорію струк-

турації Е. Гідденса, конструктивний постструкту-

ралізм (концепція «правового поля») П.Бурд’є. 

Для правознавства ці теоретичні моделі при-

вабливі тим, що вони пропонують певні способи 

пояснення дихотомії «трансцендентного» та «со-

ціального» у праві, набуваючи парадигмальних 

рис і перетворюючись в один з основних мето-

дологічних ресурсів сучасної правової науки в 

подоланні спрощених уявлень про соціальність 

як атрибутивну ознаку власної предметної сфе-

ри. Такі парадигми в їх застосуванні до правоз-

навства залишаються незавершеними, існують 

численні питання стосовно того, як на їх основі 

буде конструюватися концептуальне ядро соціо-

логічного підходу до пізнання права. Однак ная-

вні в їх рамках можливості продуктивної конце-

птуалізації соціальності права роблять обґрунто-

ваним переконання, що саме вони на початку 21 

ст. можуть стати найбільш адекватним сучасності 

(ситуації постмодерну) теоретичним інструментом 

пізнання права як соціального феномену [12; 13; 

18; 22]. В цьому відношенні навряд чи прийнятним 

буде твердження російського дослідника 

Л.І.Честнова про те, що « такі підходи, на відміну 

від трансцендентальної феноменології, філософсь-

кої антропології, синергетики та герменевтики на-

багато простіше трансформуються в правові кон-

цепції, однак вони не містять критеріїв розрізнення 

нормативності та соціальності» [9, р. 5].  

В дослідженнях вітчизняних авторів ці пара-

дигми ще не були предметом спеціального розг-
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ляду в контексті їх впливу на трансформації со-

ціологічного підходу в правознавстві. Винятком 

є спроби застосування деяких положень комуні-

кативної теорії права Ю.Габермаса для обґрунту-

вання інтерсуб’єктивності права як світу «нале-

жного». Однак при цьому проблематика соціаль-

ності права розглядалась фрагментарно [2; 5; 6]. 

Метою статті є комплексний аналіз можливо-

стей використання інтегративних парадигм соці-

ального пізнання для обґрунтування методології 

соціально-правових досліджень. 

Концептуалізація соціальності права в рамках 

комунікативної теорії права Ю.Габермаса базу-

ється на трьох методологічних тезах: по-перше, 

розрізнення двох форм раціональності (когнітив-

но-інструментальної та комунікативно-теоретич-

ної), по-друге, виділення соціальної системи та 

«життєвого світу», по-третє, обґрунтування дуа-

лізму права виходячи з його «подвійної інститу-

алізації» на рівні системи та «життєвого світу». 

Для обґрунтування свої концепції поєднання 

соціальної дії та соціальної системи Ю.Габермас 

звертається до проблеми раціональності, як ключо-

вої проблеми соціального пізнання що забезпечує 

визначення того яким чином відбувається обґрун-

тування тверджень про соціальну реальність, тобто 

відповідь на основне питання соціального пізнання 

– «як можливий соціальний порядок?»  

Аналізуючи два типи раціональності (когнітив-

но-інструментальної та комунікативно-теоре-

тичної) він приходить до висновку, що «соціальний 

порядок» може бути досягнуто лише на основі ін-

терсуб’єктивного процесу соціальної комунікації в 

якому, зокрема, і формується і існує нормативність. 

Ключовим моментом такої взаємодії стає її диску-

рсивність, тобто вона реалізується через ситуації 

«мовних актів» (speech acts) коли в різних фор-

мах(не лише вербальних але й письмових текстах, 

ритуалах тощо) знаходять об’єктивацію узгодже-

ності щодо певних сторін спільного життя.  

Пояснення механізмів інтеграції соціальної дії 

та соціальної системи можливе лише при розріз-

нені соціетальної системи (social system) та жит-

тєвого світу (lifeworld). Вони характеризуються 

різними типами раціональності. Життєвий світ 

це таке «тотальне мікро-середовище», де «учас-

ники соціальної комунікації досягають взаємної 

згоди стосовно чогось» [16, р. 343]. В той час як 

соціетальна раціоналізація передбачає включен-

ня в цей процес інституалізації певних нормати-

вних систем, раціоналізація життєвого світу від-

бувається через взаємодії, що є незалежними від 

нормативно встановлених умов та визначаються 

смислами, які сформовані «комунікативно на 

основі вільного дискурсу».  

Оскільки ключовим в поясненні соціального 

стає взаємодія системи та життєвого світу, то і 

проблема права розглядається саме в цій площи-

ні. Ю.Габермас пропонує «некласичне, постме-

тафізичне праворозуміння», сутність якого в ви-

знанні дуалізму факту та цінності, «моральної 

інтуїції права та існуючих форм реалізації права» 

[6, р. 134]. Він вказує на існування двох «моду-

сів» права у взаємодії системи та життєвого сві-

ту. З одного боку, правове регулювання є необ-

хідною умовою існування базових підсистем со-

ціальної системи (перш за все, економіки та по-

літичної системи) і забезпечує їх нормативне 

«укорінення» в життєвому світі. Тому право мо-

же визначатись як «інституалізація морально-

практичного дискурсу в історично визначених 

нормативних стандартах суспільства», що забез-

печують упорядкування взаємодії приватних ін-

тересів людей. Нормативність права визначаєть-

ся його комунікативною (соціальною) природою 

і закріплюється (обґрунтовується) процедурами 

легітимації. Легітимація полягає у раціонально-

му визнанні нормативності права в політико-

правовому та моральному дискурсі, коли « з ним 

погоджуються всі ті, кого ця норма може стосу-

ватись» [17, р. 164–169]. 

З іншого боку, право проникає в життєвий 

світ шляхом «системної інтервенції» або «зовні-

шньої правової колонізації». Ю.Габермас зверта-

ється до процесів соціального розвитку сучасних 

суспільств і аналізує ситуації поширення правого 

регулювання на соціальні відносини, які є реак-

цією на «нормативні чекання» народжені мора-

льно-правовим дискурсом життєвого світу однак 

трансформовані в позитивне право системними 

(бюрократичними, політичними, управлінськи-

ми) інститутами. В цьому є негативний момент, 

що потенційно несе ризик невідповідності соціа-

льного та правового, протиріччя «фактичного» та 

«значимого» в процесах легітимації. 

Теорія Ю. Габермаса в останні два десятиліття 

набула поширення як в загальнотеоретичних так і 

спеціальних (галузевих) правових дослідженнях як 

модель вирішення проблеми соціальності на основі 

«зняття» протиріччя об’єктивного та суб’єктивного 

в соціальному пізнанні [13]. 

Інший варіант вирішення цієї проблеми за-

пропоновано П.Бурд’є, який намагається поєдна-

ти структуралізм та конструктивізм в рамках те-

орії «соціального поля». Саме цей підхід став 

основою для тлумачення соціальності права як « 

правового поля». Теорія «правового поля» була 
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створена П.Бурд’є як одна з спроб застосувати 

загальну теорію «соціального поля» до аналізу 

окремих сфер суспільства [1; 11]. П.Бурд’є від-

значав особливу складність дослідження право-

вої сфери як різновиду «соціального поля», оскі-

льки в цій площині аналізу існують надто супе-

речливі пізнавальні традиції а сам феномен – 

складний та багатоаспектний. В основі існування 

суперечливих методологічних орієнтацій в розу-

мінні права як соціального феномену «ігнорування 

цілісної соціальної реальності права», яку П.Бурд’є 

визначає як «правове поле». Розуміння соціальної 

природи права (його «соціальності») можливе ли-

ше шляхом визначення певної соціальної цільності 

(«соціального універсуму»), оскільки дійсний зміст 

права є похідним від цієї цільності. «Соціальна ре-

альність права є продуктом функціонування «по-

ля», чия специфічна логіка визначається двома 

групами чинників: з одного боку, специфічними 

владними відносинами, які формують його струк-

туру…, а з іншого, внутрішньою логікою юридич-

ного функціонування, яка постійно визначає набір 

можливих дій а також межі, в яких можливі конк-

ретні правові рішення» [11, р. 816].  

В концепції П.Бурд’є ключовою є категорія 

«поле», яку він визначає як сферу структурова-

ної, соціально оформленої активності або «прак-

тики», яка може приймати різні форми в залеж-

ності від змісту (типу) такої активності. Основу 

єдності цієї практики (і сфери в цілому) утворю-

ють певні соціальні впливи («силові поля»), які 

йдуть від неї, і які втягують в свою сферу всіх, 

хто в неї вступає, визначаючи стандарти їх пове-

дінки. При цьому такі впливи («імпульси») за-

лишаються для суб’єктів нерозкритими, «симво-

лічними», «містичними». Подібно до інших ви-

дів соціального поля правове поле формується 

навколо певного ядра, яким є «внутрішні прото-

коли, правила, принципи, стандарти поведінки, 

внутрішні цінності». Ця внутрішня організація 

правового поля, залишаючись суттєво поєдна-

ною з зовнішніми соціальними функціями права, 

разом з тим має свою відносну але досить чітку 

автономію. Потрапити в «силове поле права» 

(тобто ввійти в правове поле) означає прийняти 

ці внутрішні правила. Бурдьє стверджує, що зро-

зуміти реальне соціальне функціонування права 

в суспільстві (а в практичному контексті – зміст 

правозастосовчих рішень і будь-які форми пра-

вової поведінки соціальних суб’єктів) неможли-

во без розкриття змісту та механізмів дії цих 

внутрішніх практик (які можуть бути соціальни-

ми, економічними, психологічними, лінгвістич-

ними.) Для визначення цих практик (стандартів 

поведінки) він використовує поняття «габітус». 

Як і практики в інших сферах габітуси зумов-

ленні звичаями, освітою, повсякденним досвідом 

тощо, відображаючи місце особи в інших соціа-

льних полях і «її траєкторію в соціальній струк-

турі (тобто динаміку соціального статусу)» .В 

цьому вони є подібними до практик в інших сус-

пільних сферах, хоча в таких формах вони мож-

ливі лише в правовому полі. Саме вони визнача-

ють як право фактично діє. 

Правове поле як певна соціальна сфера є 

«ареною боротьби за соціальний контроль над 

формуванням змісту права». Важливим елемен-

том концепції є розрізнення «символічного по-

рядку» та порядку об’єктивних відносин між 

суб’єктами та інститутами в їх боротьбі за право 

визначати зміст права. «При відсутності такого 

розрізнення ми не зможемо зрозуміти, що хоча 

правове поле виводить «мову»(«символи»), в 

якій такі конфлікти втілюються, саме з сфери 

доступних пізнанню перспектив, воно в самому 

собі містить ті принципи згідно з якими відбува-

ється його власна трансформація в процесі боро-

тьби між об’єктивними інтересами, які асоцію-

ються з цими диференційованими перспектива-

ми» [11, р. 817–818]. Вчення про символічну 

природу дії права є одним з основних елементів 

теорії П.Бурд’є . Символічне він розглядає не 

лише як спосіб «творення значень» а скоріше як 

засіб інтерпретації. Це означає не лише принцип 

аналогії символу та об’єктів, але й визнання 

«фундаментальної розмитості смислових струк-

тур» через використання понять з однієї сфери 

для пояснення іншої сфери. В цьому контексті 

символічне у тлумаченні П.Бурд’є відповідає 

загальним методологічним орієнтаціям так зва-

ного «прагматичного розуміння мови», що в 

останній чверті 20 століття набуло поширення в 

різних сферах соціального пізнання, зокрема в 

дослідженні правових явищ проявляючись в елі-

мінації жорсткої суб’єкт –об’єктної дихотомії, 

поширенні герменевтичного підходу, емпірич-

ному дослідженні місця «реальної мови» в соціа-

льно-правових взаємодіях, обґрунтуванні «рито-

ричного підходу» в правознавстві, тощо Аналіз 

базових положень теорії «правового поля» 

П.Бурд’є переконує в обґрунтованості її оцінок 

як «однієї з найбільш завершених, цілісних та 

перспективних для соціального пізнання права 

спроб подолання дихотомії «об’єктивізму»–» 

суб’єктивізму». «Футбольне поле для гравця, що 

по ньому рухається,– стверджує П.Бурд’є, – не 

може бути «об’єктом». Це є умова його практич-

них інтенцій, а сам гравець утворює з ним єдине 
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ціле» [10, р. 182–183]. Цей образ в метафоричній 

формі передає сутність бачення правової реаль-

ності як особливого «соціального поля».  

Інший варіант визначення соціальності права 

запропоновано в теорії структурації Е.Гідденса, 

яка базується на уявленні про дискретність соці-

ального розвитку, що створює унікальність су-

часних соціальних інститутів, їх відмінність від 

інститутів традиційного суспільства. Відповідно 

класичні теорії соціального мають бути пере-

осмислені або адаптовані до сучасного суспільс-

тва. Е.Гідденс об’єднує структури та агентів не 

механічно а через виділення «соціальних прак-

тик», які й об’єднують структури та агентів, 

оскільки вони не створюються агентами а пос-

тійно відтворюються ними. Структурою він на-

зиває зразки соціальних відносин, які формують-

ся і існують в конкретних умовах. Структури 

можуть бути двох типів: правила (процедури, 

яким індивіди мають підкорятись) та ресурси 

(засоби, які індивід використовує для досягнення 

своїх цілей). Основна ідея Е.Гідденса – виділен-

ня дуалізму структур, тобто можливість їх існу-

вання в двох формах: а) як певної системи пра-

вил та ресурсів, характерних для конкретних 

умов і в конкретний час, б) як «відбитку» соціа-

льних практик у свідомості соціальних агентів 

[14, р.21–22]. На відміну від об’єктивістів (на-

приклад, К.Маркса, Е.Дюркгейма, О.Конта), які в 

соціальних структурах вбачали зовнішні чинни-

ки, Е.Гідденс виходить з того, що структура не 

лише «примушує» але й «надає можливості» [14, 

р. 78]. Дуалізм структур передбачає «рефлексив-

ний моніторинг агентів в повсякденному житті». 

Е.Гідденс звертає увагу на три компоненти в мо-

делі поведінки агентів: рефлексивний моніторинг, 

раціоналізація дії (ці елементи мають інтер-

суб’єктивний характер і є механізмами контролю 

поведінки на основі постійного співставлення вла-

сної поведінки з чеканнями інших людей) а також 

мотивація (яка має переважно суб’єктивний харак-

тер, оскільки включає власні прагнення та мотиви 

поведінки особи) [14, р. 154].  

У Е.Гідденса відсутня цілісна концепція пра-

ва. Своє основне завдання він вбачав в тому, щоб 

створити універсальну концептуальну схему для 

пояснення будь-яких соціальних феноменів. То-

му він звертається до права лише для ілюстрації 

окремих положень. Однак наявність загального 

принципу та теоретичної схеми пояснення соціа-

льності робить його підхід прийнятним для спе-

ціальних, в тому числі і емпіричних досліджень 

права. В рамках цієї схеми він визначає наявність 

«дуалізму» права як базового принципу,яким 

слід керуватись при його дослідженні. Право іс-

нує в межах певних «соціальних практик» одно-

часно і як нормативність і як феномен інтер-

суб’єктивної взаємодії. Така концептуальна мо-

дель виявилась привабливим і достатньо реаль-

ним пізнавальним засобом для дослідження фе-

номенів, які характеризуються складними та не-

лінійними комбінаціями об’єктивних та суб’єк-

тивних компонентів. З початку 90-х років західні 

дослідники активно використовують теорію 

структурації в соціально-правових та криміноло-

гічних дослідженнях [13 ; 19 ; 20 ; 24]. 

Розглянуті вище інтегративні парадигми зна-

ходяться в конкурентних відносинах з точки зору 

впливу на теоретико-пізнавальну ситуацію, од-

нак принципово важливим є існування їх конце-

птуальної однорідності та використання схожих 

світоглядних та теоретичних засад. Це стосуєть-

ся свідомого визнання подвійної модальності 

права (дихотомії соціального – нормативного). 

Подвійність («дуалізм») у різних варіантах [по-

двійність структур у Э. Гідденс, подвійність 

практик у Р. Бхаскара, «подвійна функціональ-

ність» у Н. Лумана, розрізнення системи та жит-

тєвого світу у Ю.Габермаса і т.д.] все частіше 

використовується для опису соціальних феноме-

нів, належних до сфери права. В цьому можна 

вбачати прояв європейської традиції дихотоміза-

ції або бінарності тлумачення об’єкту дослі-

дження яка європейському контексті соціально-

філософського дискурсу має глибокі корені. Од-

нак є принципово новий момент – поєднання по-

двійної модальності з принципом « соціального 

конструювання», що має витоки в феноменологіч-

ній традиції, але переосмислений та трансформо-

ваний у досить прагматичний теоретичний інстру-

мент. На це достатньо жорстко вказує Б.Латур: « 

термін «соціальне» кодує не субстанцію чи сферу 

реальності а певний спосіб узгодження…, трансля-

ції одного виду сутностей в інші» [21, р. 113]. 

Таким чином, для сучасної інтерпретації про-

блеми «соціальної реальності права» усе більш 

очевидною стає необхідність відмови від наївно-

го реалізму і натуралізму, пошуку «істинної», 

«кінцевої», «абсолютної реальності». Об'єктом 

таких інтерпретацій стають «соціально оформле-

ні» процедури «конструювання» такої реальнос-

ті. Специфіка і несподіваний результат такого 

підходу полягає не стільки в тому, що ми одер-

жуємо знання про об'єкт («право в житті»), але 

фіксуємо певні способи діяльності в предметній 

сфері правознавства, тому що ми приходимо до 

розуміння того, яка процедура створення «зміс-

тів» соціальних ролей, інститутів, створення й 
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інтерпретації норм, і т.д., тобто усього, що ми 

відносимо до реального здійснення права, «фе-

номенології права».  
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The new methodological situation in the social research causes not only theoretical and world-outlook 

issues but also variants of their constructive solutions. The appearance of integrative sociological concepts in 

the last quarter of the 20th century presents perspectives of clear explainations of the objective and the sub-

jective in law. 
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ) 

 
(Підготовлено на основі тез виступу під час Третього всеукраїнського «круглого столу»  

на тему «Антропологія права: філософський та юридичний виміри  
(стан, проблеми, перспективи)» (м. Львів, 2007)). 

 
Філософія правосуддя як напрям приклад-

ної філософії права. Актуальність теми (філо-

софія правосуддя), її вибір дослідником зумов-

лено низкою чинників. Перший – тема має прик-

ладних характер. Дослідження філософії права, 

на думку дослідника, має охоплювати дослі-

дження не лише смислів права в статиці, але й їх 

реалізацію в динаміці. Другий – тема є актуаль-

ною для сучасної України. Філософсько-правові 

дослідження в Україні може бути поглиблено 

спрямованістю на осмислення актуальних для 

становлення права і держави України питань, і 

зокрема як одного з них – становлення судової 

влади. Третє – дослідження теми надалі сприя-

тиме розвитку української філософії права як 

прикладної. 

Дослідження філософії правосуддя має прак-

тичний характер. Обираючи зазначений напрям 

дослідження, відбувається зміщення акценту від 

аналізу статичних смислів права до їх практич-

ного аналізу. Вивчаючи, наприклад, судові про-

цеси як контексти самореалізації права, коли від-

бувається застосування правових принципів і 

норм до певних обставин у певних умовах, ми 

виявляємо нові філософсько-правові смисли та 

суперечки. У текстах законів право є статичним, 

наче мертвим. Воно може видаватися доскона-

лим: припускаємо, що винятково тексти законів 

України могли б вважатися довершеними (якщо, 

наприклад, їх віднайдуть через тисячі років). 

Проте право, наприклад, у судовому процесі 

оживає в дії у формі, виявляючись у динаміці, 

оживляючись силою правових аргументів на ко-

ристь конкуруючих інтересів, перебуваючи під 

впливом інших чинників, підкреслюючи, що 

«саме в суді право існує в усій його повноті» 

(C. Максимов) [2]. У цьому смислі філософія 

права, включаючи філософію правосуддя, стає 

прикладною філософією права. 

Ступінь наукової розробленості проблеми є 

недостатнім. Питання і проблеми судочинства, 

процесуального права детально досліджено в 

українському та зарубіжному правознавстві. В 

межах інших наук і дисциплін досліджувалися 

інші проблеми та питання, пов’язані з судочинс-

твом (психологія судді та судової діяльності в 

межах юридичної психології; адвокатська і про-

курорська діяльність у межах дисциплін із ви-

вчення відповідної діяльності; деякі ідеологічні 

аспекти діяльності судів і суддів у межах істори-

ко-правових досліджень; розв’язання спорів у 

межах юридичної конфліктології тощо).  

Водночас проблему філософії судочинства чи 

правосуддя поки не виокремлено як окремий пре-

дмет філософсько-правового осмислення в україн-

ській філософсько-правовій думці, недостатньо 

висвітлено різні аспекти цієї проблеми. Також не 

сформовано самостійного філософсько-право-вого 

дискурсу з цієї проблематики, існує потреба в фо-

рмуванні концепції філософії правосуддя, актуаль-

ної для української правової реальності.  

Можна констатувати відсутність спеціального 

дослідження цієї проблематики в сучасній україн-

ській філософсько-правовій науці. Це пояснюється 

не лише суб’єктивними чинниками (інтересом дос-

лідників до теми) й об’єктивними (як-от лише з 

часу здобуття незалежності й надалі зростаюча 

роль судової влади в Україні, поступове узагаль-

нення емпіричних досліджень, наукових і публіци-

стичних спостережень, а також методології філо-

софсько-правових досліджень, які можуть слугува-

ти базою для проведення філософсько-правових 

досліджень філософії правосуддя в Україні). 

Філософія правосуддя і судочинство. Дослі-

дник обрав об’єктом дослідження філософію 

правосуддя, а не судочинства (судівництва1). Це 

обґрунтовується тим, що зазначені терміни є 

відмінними. Термін правосуддя термінологічно 

позначає «суд за правом», тоді як термін судо-

чинство – «діяльність суду», акцентуючи на дія-

льнісному, а не аксіологічному смислі.  

                                                           
1 Часом використовується й термін «судівництво», що 

визначається «як єдина система судового устрою та 

судочинства» (Концепція вдосконалення судівництва 

для утвердження справедливого суду в Україні відпо-

відно до європейських стандартів, схвалена Указом 

Президента України від 10.05.2006 № 361/2006). 
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Відмінність зафіксована в літературі та зако-

нодавстві. Так, в українській юридичній літера-

турі під судочинством розуміють «процесуальну 

форму здійснення правосуддя, діяльність суду» 

[8, с. 718], а правосуддям «правозастосувальну 

діяльність суду з розгляду і вирішення у встано-

вленому законом процесуальному порядку від-

несених до його компетенції […] справ з метою 

охорони прав та свобод людини і громадянина, 

прав і законних інтересів юридичних осіб та ін-

тересів держави» [3, с. 50].  

Відмінність між термінами є не тільки форма-

льною (різні слова), але й змістовною, зокрема 

аксіологічною. Якщо у випадку судочинства 

йдеться про діяльність суду, то в випадку право-

суддя йдеться, за запропонованим вище визна-

ченням, про діяльність із розгляду справ із пев-

ною метою (захисту прав та свобод людини, 

юридичних осіб, держави). Тобто, йдеться не про 

будь-яку діяльність суду, а таку, що відповідає 

зазначеній меті.  

Підкреслимо значення терміна право- в термі-

нові правосуддя. Це є істотним у розумінні пред-

мета філософії права як такого, що, за одним із 

розумінь філософії права, випливає із розрізнення 

понять право і закон (концепція В. С. Нерсесянца) 

[4]. У цьому зв’язку з певною умовністю можна 

стверджувати, що може йтися й про законосуддя.  

Однак цей термін непоширений (відзначимо, що 

термін «правосуддя» дає прихильникам теорії чи 

принципу верховенства права – на відміну від «за-

конників», прихильників верховенства закону – 

стверджувати про обов’язок суддів послуговувати-

ся саме «правом»; інше питання: що розуміється 

під цими термінами право і закон?  

В даному випадку вибір зроблено на користь 

«правосуддя» зважаючи на аксіологічний харак-

тер цього поняття, хоча йтиметься й про діяль-

ність судів, тобто судочинство. З цього випливає, 

що кожен суд може вважатися таким, що здійс-

нює судочинство, але не кожен суд – таким, що 

здійснює правосуддя. У цьому зв’язку важливим 

дослідницьким питанням є виявлення істотних 

змістовних відмінностей між правосуддям і су-

дочинством, що є предметом більш детального 

подальшого філософсько-правового дослідження 

теми філософія правосуддя. 

Проблематика дослідження. Об’єктом дослі-

дження є правосуддя як сфера здійснення права, 

предметом – філософсько-правові аспекти пра-

восуддя та правосуддя як сфера філософсько-

правової діяльності. Підходи до дослідження фі-

лософії правосуддя можна класифікувати за різ-

ними критеріями, як-от: 

(1) проблема (проблемний підхід): обрання ок-

ремих питань і проблем як об’єктів дослідження: 

філософські засади правосуддя; філософська ха-

рактеристика судової влади і сваволі; судовий 

розсуд і його межі; природа правової аргумента-

ції, філософсько-правові аспекти обґрунтування 

судових рішень; незалежність суду (суддів); акт 

судження; справедливість суду і судового рішен-

ня; філософсько-правові джерела судових рі-

шень; злочин і покарання; «суди фактів і суди 

права»; правосуддя як спосіб вирішення конфлі-

кту, засади судової конфліктології, підходи до 

розв’язання спорів; філософсько-правовий аналіз 

судових способів захисту прав, свобод і законних 

інтересів; статус суддів; 

(2) напрям філософії права: філософсько-право-

ва антропологія правосуддя (наприклад, темати-

ка: образ людини в правосудді, філософський 

світогляд судді, іншого учасника судочинства; 

образ суду і судді в різні епохи та історичні ета-

пи, періоди); аксіологія правосуддя (наприклад, 

ціннісні орієнтири в ухваленні рішень; світогля-

дні цінності учасників судового процесу); гносе-

ологія правосуддя (наприклад, судовий процес як 

спосіб пізнання права; пізнавальна діяльність 

суду); герменевтика правосуддя (наприклад, 

смисли в правосудді, судова інтерпретація, заса-

ди способів тлумачення), онтологія правосуддя 

(наприклад, вивчення правового буття у суді); та 

інші напрями філософії права, філософсько-

правових досліджень; 

(3) види судочинства, правосуддя, осмислення 

їх філософсько-правових аспектів: державне і 

недержавне судочинство; загальне та спеціальне 

судочинство і правосуддя (конституційне, кри-

мінальне, цивільне, господарське, адміністратив-

не, військове тощо); відновне правосуддя; юве-

нальна юстиція; міжнародно-правове і націона-

льне судочинство (правосуддя); державне й не-

державне судочинство; діяльність третейських 

судів; церковне судочинство тощо; 

(4) роль і функція (рольовий підхід; функціона-

льний підхід): філософія судді, адвоката, проку-

рора (обвинувача), потерпілих, інших учасників 

процесу (наприклад, світогляд і праворозуміння 

та їх вплив на ухвалення рішень); добір суддів і 

допуск інших осіб до здійснення судочинства; 

філософсько-правове осмислення функцій суду 

як діяльності: судове правозастосування, судова 

правотворчість, судова інтерпретація тощо. 

Зазначений перелік тем не є вичерпним,  схе-

матичним і проблематика (тематика) досліджень 

за різними підходами може пересікатися.  
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Наступні частини будуть присвячені деяким ан-

тропологічним і аксіологічним аспектам пропоно-

ваних досліджень проблеми філософії правосуддя.  

Антропологічні та аксіологічні виміри су-

дочинства. Судочинство не лише використовує, 

але й творить правові смисли. Уявлення про 

справедливість (несправедливість) права і закону 

(що є філософсько-правовою проблемою), пра-

вомірність (неправомірність) поведінки форму-

ється, з-поміж іншого, на основі перебігу та ре-

зультатів судових процесів. З-поміж них можна 

виокремити гучні (резонансні) судові процеси. 

Вони уособлюють собою суперечності щодо пе-

вних фундаментальних цінностей, важливих ко-

лективних чи індивідуальних проблем і шляхів їх 

вирішення, виявляють складні не лише юридич-

ні, але й інші – політичні, соціальні, економічні 

тощо – проблеми людини, суспільства, держави.  

Історично резонансними були чимало судових 

процесів. Для прикладу: «процес над Сократом» 

(питання, які порушує цей процес, з-поміж ін-

ших: страта як справедливе покарання чи суд 

громадськості над інакомислячим), «процес над 

Ісусом Христом» (адекватність покарання і пра-

вомірність процесу), інквізиційні процеси серед-

ньовіччя (свавільність чи правомірність церков-

ного судочинства), «Нюрнберзький процес» 

(1945) (покарання злочинному режиму чи суд 

переможців над переможеними), «процеси над 

юристами після об’єднання ФРН та НДР» (після 

1991 року) (справедлива кара за політичні репресії 

чи помста); «Процес над Хусейном» (2006) (спра-

ведливе покарання диктатору чи упереджений су-

довий процес унаслідок зміни влади) тощо. 

Історичні та сучасні українські процеси та 

справи піднімають не менш важливі питання, які 

виявляють смисли права. З-поміж них відзначи-

мо: судові та позасудові процеси-розправи ра-

дянського періоду (класове судочинство), «диси-

дентські процеси» (покарання інакомислячих 

заради збереження та майбутнього режиму ко-

мунізму чи порушення прав людини), «Справа 

Гонгадзе» (2000-2008) як сукупність справ і ре-

зонансний кримінальний процес (вплив політики 

на право, правомірність діяльності представників 

держави, проблема покарання усіх винних), 

«Справа Ющенка до ЦВК» (2004) («стрибок» до 

верховенства права чи перевищення судом своїх 

повноважень), «Справа про розпуск парламенту» 

(2007) (застосування принципу конституційної 

відповідальності чи порушення Конституції)1. 

                                                           
1 Частково деякі філософсько-правові аспекти справ 

аналізувалися автором у юридичних публіцистичних 

працях. Див., наприклад: Конституційне протистоян-

Конструктивним для демонстрації колізії інте-

ресів та юридичних шляхів їх подолання може 

бути аналіз філософії судді. Роль філософії судді 

є малодослідженою в українській філософсько-

правовій думці. Традиційно вважається, що суд-

дя, ухвалюючи рішення, керується винятково 

законом; законність та обґрунтованість є засадни-

чими в судовій діяльності судді. Водночас практи-

ка доводить, що й інші чинники можуть впливати 

на прийняття рішення суддею. З-поміж них і філо-

софські погляди судді, що складають філософію 

судді. У структурі такої філософії окрему (можли-

ву, ключову) роль відіграє праворозуміння, що є 

предметом дослідження філософії права. 

Приклад резонансного процесу. Для  демонст-

рації значення праворозуміння у контексті філо-

софії судді оберемо резонансний процес. Зокре-

ма, «Справу про розпуск парламенту» (2007) 

(справа за конституційним поданням 53 народ-

них депутатів України щодо відповідності Кон-

ституції України (конституційності) Указу Пре-

зидента України «Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України" від 2 

квітня 2007 року N 264). За фабулою справи 53 

народні депутати звернулися із конституційним 

поданням до КСУ щодо конституційності) Указу 

Президента України «Про дострокове припинен-

ня повноважень Верховної Ради України» від 2 

квітня 2007 р. № 264. Розгляд справи супровод-

жувався резонансними соціально-політичними 

подіями. Зрештою, справа, в зв’язку зі скасуван-

ням зазначеного Указу, виданням іншого Указу 

Президента про дострокове припинення повно-

важень парламенту, втратила актуальність, а 

конституційне провадження у зазначеній справі 

було припинено, посилаючись на те, що КСУ 

«вирішує питання про конституційність [лише] 

чинних нормативно-правових актів». 

Усні слухання у справі (на яких довелося бути 

присутнім досліднику) виявили матеріал для 

філософсько-правового дослідження в частині 

значення праворозуміння у конституційній юс-

тиції. Ці слухання в КСУ на певний час перетво-

рилися на певний правовий форум, школу, де 

                                                                                              

ня – праворозуміння, інтелекту та дотепності [Справа 

про конституційність Указу Президента № 264 про 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України від 2.04.2007] // Юридична газета. — 2007. — 

№ 17 (26.04). — С. 2-3; Процес над Хусейном. Про 

злочини проти людяності // Юридична газета. — 

2007. — № 3-4 (25.01). — С. 26; Справа Гонгадзе 

(2000-2008): юридичний огляд // Юридична газета. – 

2008. – № 35 (02.09). – С. 7-14 (включно з хронологі-

єю обставин та інтерв’ю з учасниками справи). 
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навіть скептики усвідомили вирішальне значення 

праворозуміння та філософії права. Прийшло 

усвідомлення того, що єдиного розуміння того, 

що розуміється під терміном право немає, і все 

залежатиме від обраного індивідуального 

кожним суддею (і зрештою, сумарно, судом) 

праворозуміння.  

Сторони спору в справі представили свої пра-

вові позиції та аргументи1. Вони були під-кріплені 

                                                           
1 Як відзначалося в ухвалі КСУ про припинення кон-

ституційного провадження, у своєму обґрунтуванні 

народні депутати України зазначали: Президент Укра-

їни не мав конституційних підстав для видання Указу 

яким припинив достроково повноваження Верховної 

Ради України V скликання. У конституційному по-

данні наголошується, що Президенту України надано 

конституційне право припиняти повноваження Вер-

ховної Ради України виключно до своїх повноважень 

у випадках, передбачених Конституцією України, і 

призначати позачергові вибори до Верховної Ради 

України у строки, встановлені Конституцією України. 

Автори клопотання наголошували, що дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України не 

може застосовуватися Президентом України на влас-

ний розсуд, а лише виключно у випадках, закріплених 

частиною другою статті 90 Конституції України, з 

обов'язковим дотриманням процедури консультацій з 

керівництвом та головами фракцій Верховної Ради 

України при прийнятті зазначеного рішення (частина 

третя статті 90 Конституції України), мати процесуа-

льну форму, яка б зафіксувала підсумки консульта-

цій». На думку суб'єкта права на конституційне по-

дання, Президент України, реалізуючи свій статус, 

діяв виходячи з надуманих політичних підстав, з роз-

ширенням своїх повноважень та не у спосіб, безпосе-

редньо передбачений Конституцією України. Видав-

ши Указ, Президент України вийшов за межі повно-

важень, визначених Конституцією України. Народні 

депутати України вважають, що Указ не відповідає 

Конституції України, зокрема ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 

ст. 19, ч.ч. 2, 3 ст. 90, ст.ст 104, 106.  

В усних слуханням позицію 53 народних депутатів 

представив Ю. Мірошниченко. Назвавши оцінки та 

твердження, подані в Указі, «умоглядними та непідк-

ріпленими», представник зосередився на обґрунту-

ванні відсутності підстав для дострокового припинен-

ня повноважень парламенту, які передбачені ст. 90 

Конституції України. Відтак, на етапі «запитань-

відповідей» з’ясувалося ще кілька істотних позицій 

зазначених депутатів, точніше їх представника. Зок-

рема, говорячи про відповідальність парламенту за 

Конституцією, представник висловив переконання в 

тому, що її єдиною формою є вибори.  

Аргументи позиції Президента, викладені його пред-

ставником професором В. Шаповалом, зводилися до 

того, що Президент мав не лише право, але й 

обов’язок достроково припинити повноваження пар-

ламенту. Це обґрунтовувалося положеннями, визна-

різним праворозумінням та способами тлумачення. 

Розгляд перетворився на протистояння: традиційна 

колізія між «позитивізмом» і доктриною «природ-

ного права» супроводжувалася «внутрішнім» 

«нормативістським» протистоянням.  

Прогнозувалося кілька варіантів рішення 

КСУ. Перший: КСУ більшістю голосів визнає 

Указ 264 неконституційним. Вирішальними чин-

никами та, водночас, способами обґрунтування 

такого рішення могло стати нормативіське 

праворозуміння за допомогою буквального (тек-

стуального) тлумачення норми права. Іншими 

словами, судді виходитимуть з того, що Указом 

ухвалено «достроково припинити повноважен-

ня» ВРУ, що могло бути зроблено лише на 

підставі відповідної норми тексту Конституції. 

Не віднайшовши такої норми (зокрема, ст. 90 

Конституції) в тексті Указу, Суд міг ухвалити 

більшістю голосів, що «дострокове припинення 

повноважень» ВРУ відбулося не за Конститу-

цією, отже, визнають Указ, принаймні в частині 

розпуску, неконституційним. Інше обґрунтуван-

ня носитиме, по суті, допоміжний характер. Мо-

тивами такого рішення можуть стати як щире 

внутрішнє переконання в правильності названих 

праворозуміння і способу тлумачення, так й не-

правові, зокрема політичні, чинники. В разі 

останнього праворозуміння та тлумачення віді-

граватиме, передусім, інструментальну роль 

(сприятиме досягненню мети). 

Другий: КСУ визнає Указ конституційним. 

Вирішальний чинник: «системне тлумачення». 

Його базою міг стати «широкий позитивізм» (В. 

Шаповала): посилання на інші норми Конститу-

ції, які уповноважували й, на думку сторони 

Президента, навіть зобов’язували главу держави 

припинити вчинення конституційно-правового 

делікту достроково припинивши повноваження 

парламенту. Результатом протистояння різних 

«ґатунків» нормативізму може стати їх новий 

розподіл на «вузький» та «широкий». Зокрема, 

останній з апелюванням до таких природно-

правових категорій, як справедливість.  

                                                                                              

ченими в ч. 2 ст. 102 та деталізувалося іншими поло-

женнями Конституції. Підкреслювалося, що Прези-

дент керувався дискреційними повноваженнями, які 

випливали з функцій, передбачених Конституцією. В 

додаток наголошувалося на порушенні принципів 

суверенітету. Зрештою, відзначалося, що дострокове 

припинення повноважень ВРУ стало санкцією за вчи-

нення конституційного делікту. Підкріпленням пози-

ції мали слугувати приклади з зарубіжного досвіду, де 

«розпуск» парламенту внаслідок недотримання по-

ложень конституції – норма.  
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Третій: відмова ухвалювати рішення, ґрунтую-

чись на «доктрині політичного питання». Переду-

мовами застосування такого підходу могли стати, 

окремо чи в сукупності, прагнення дотримуватися 

послідовності в своїх рішеннях, втрата актуальнос-

ті рішення КСУ, усвідомлення фактичної значимо-

сті предмета спору (наприклад, тривалість прова-

дження призведе до юридичного чи фактичного 

унеможливлення проведення виборів 27 травня).  

Варіант ухвалення рішення, яке б ґрунтувалося 

на положеннях доктрини природного права, вида-

валася малоймовірною: за спостереженнями дослі-

дника, в умах суддів КСУ домінувало позитивіст-

ське праворозуміння (що, втім, не виключало мож-

ливості апелювання до природно-правових катего-

рій – або в рішенні, або в окремих думках).  

Зазначене дозволяє стверджувати, що рішення 

КСУ в даній справі могло залежати від поглядів і 

переконань суддів щодо праворозуміння. Також 

вирішальним міг стати не якісний, а кількісний 

чинник. Іншими словами, те чи інше рішення ухва-

лювалося б залежно від кількості (вирішальної) 

суддів, прихильників певного типу праворозумін-

ня. Дослідник  робить висновок: очікуване справе-

дливе рішенням суду безпосередньо залежали не 

лише він тлумачення норм Конституції, але й пог-

лядів, зокрема й філософсько-правових, суддів.  

Правосуддя як антропологічне явище: об-

рис ролі судді. Дослідник виходить з того, що 

правосуддя є антропологічним явищем. Під ан-

тропологічним розуміється, в руслі попередніх 

досліджень дослідника, уявлення про науку про 

людину як про (1) одиничне – звідси антрополо-

гія людини та філософсько-правова антропологія 

та (2) групове – звідси етнологія та етнографія 

[2]. Відповідно, суддя може досліджуватися як 

антропологічний феномен зі своїми поглядами 

на світ (світогляд), праворозумінням тощо. При 

цьому він є частинкою певної групи, наприклад, 

професійної чи соціальної, є частиною націона-

льних систем судочинства.  

Хто здійснює правосуддя: суд чи суддя? Це 

одне з ключових питань нашого дослідження. 

Відзначимо, що правосуддя в очах людини здій-

снює суддя чи судді. Саме суддя чи судді, а інко-

ли народні засідателі чи суд присяжних втілю-

ють собою суд. Як такий суд – це приміщення 

суду, «нежива територія». Судді, ухвалюючи су-

дові рішення, здійснюючи судочинство, керу-

ються не лише законом, але й певним світогля-

дом. Суд як такий позбавлений світогляду, 

останнє є людським явищем. Крім того, саме су-

ддя, а не суд, несе відповідальність за свою дія-

льність, пов’язану із здійсненням судочинства в 

окремих справах1.  

Світоглядні орієнтири суддів допомагають їм 

здійснювати судочинство. Що стосується дослі-

джень цих та інших аспектів, то «в судочинстві, 

наприклад, увага дослідників повинна акценту-

ватися на інтересах сторін, як прямо заявлених, 

так і латентних; рольовій поведінці професійних 

юристів, учасників судового процесу; найрізно-

манітніших способах, каналах впливу на суд і, 

відповідно, на наслідках цього [5, c. 97-98].  

Саме суддя, хоч і в рамках процесу, вдається 

до акту судження, де останній «виявляє всі свої 

відомі значення: мати думку, оцінювати, вважати 

істинним чи справедливим і, зрештою, приймати 

рішення» [7, c. 184]. Саме через суддів здійсню-

валася необхідна певному режиму ідеологічна 

лінія: шляхом переконання, вказівок, інших ме-

тодів психологічного впливу. Так, в часи радян-

ських репресій очікувалася відповідність ідеоло-

гії режиму та радянського судді, що відобража-

лося в «керівних» настановах, як-от: «Суддя – це 

поганий марксист, якщо не знає партійних рі-

шень, не вміє натхненно боротися за партійні 

рішення, йде на повідку за місцевими організаці-

ями, не годиться»2.  

Традиційно вважалося, що суддя є «законом, 

що промовляє». Суддя тлумачить закон. Напри-

клад, Роналд Дворкін наполягає: фігура судді (чи 

іншого тлумача і виконавця закону) повинна бу-

ти для філософії права центральною (презумпція 

«судді-Геркулеса») [9, с. 132]. Проте досліджен-

ня, зокрема антропологічно-правові, в розумінні 

правової етнології та етнографії, виявили, що 

суддів можна визначати й за іншими підходами. 

Зокрема, залеж нові від підходів до розсудження 

                                                           
1 Аргументом на підтвердження позиції про індивіду-

альну відповідальність судді за відправлення право-

суддя є сучасні та історичні присяги суддів. Напри-

клад, перед початком засідання суду в Галицій Русі 

XIV-XIX ст. (зокрема, Сяноцька королівщина) голова 

(крайник, солтис) звертався до суддів, щоб вони підт-

вердили, що він сумлінно буде застосовувати право. 

Коли судді стверджували це, крайник звертався до суд-

дів з проханням дати чесну присягу та не губити свою 

душу неправдою. Писар зачитував молитву, пізніше 

питав суддів та присутніх, чи вони їли або пили. Той хто 

їв чи пив до судового засідання, не мав права присягати. 

Цит. за: Гошко Ю. Звичаєве право населення українсь-

ких Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст. – Л.: Інститут 

народознавства НАН України, 1999. – С. 64. 
2 Цит. за: Усенко І. Б., Мироненко О. М., Чехович В. 

А., Снісаренко Л. Ю., Музика І. В. Правова ідеологія і 

право України на етапі становлення тоталітарного 

режиму (1929-1941). — К., 2001. — С. 164.  
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правових спорів (конфліктів). В одному з таких 

досліджень пропонується п’ять типів суддів: (1) 

суддя, який суворо дотримується закону; (2) суд-

дя-правотворець (lawmaker), (3) суддя-посеред-

ник (mediator), (4) суддя, який ухвалює авторитетні 

рішення (authoritative decision maker), (5) суддя-

процесуальник (proceduralist) [12]. Крім того, дос-

лідники відзначають залежність між статтю та ти-

пологією судді (жінки більш схильні до посеред-

ництва, чоловіки – до суворого виконання закону). 

На нашу думку, зазначені та інші підходи репре-

зентують певні ціннісні орієнтації суддів й зале-

жать від антропологічних чинників. Наприклад, 

суддя-правотворець відображає цінності зміни, 

динаміки, мовою філософії права, правового реалі-

зму, тоді як суддя, який суворо дотримується зако-

ну є прихильником консервативних цінностей, мо-

вою філософії права, правового формалізму. 

Зазначені характеристики судді, його мислення, 

підходів до вирішення спорів подані лише схема-

тично. Проте всі вони можуть вважатися частиною 

як філософії судді, так і більш ширшого поняття, 

яке можна визначити терміном особистість. Саме 

особистість судді, яка, як відзначав Євген Ерліх є 

гарантією правосуддя [11], може стати частиною 

філософсько-правового аналізу в межах дослі-

дження філософії правосуддя.  
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В. С. Бигун 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВОСУДИЯ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Предлагается исследовать философию правосудия как часть прикладное философии права. Объек-

том исследования предполагается правосудие как сфера осуществления права, предметом – философ-

ско-правовые аспекты правосудия и правосудие как сферу философско-правовой деятельности. Клас-

сифицируются подходы к проблематике исследования философии правосудия. В частности: про-

блемный (избрание отдельный проблем; за направлением философии права; за видами правосудия; 

ролевой; функциональный подход (за ролью и функциями). Правосудие рассматривается как антро-

пологическое явление. Предлагается анализ из судебной практики Конституционного Суда Украины 

в резонансном деле о конституционности Указа Президента Украины о прекращении полномочие 



В.С. Бігун 

120 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

Верховного Совета Украины (2007), как демонстрация значения философии судьи в части правопо-

нимания. 

 

V. S. Bihun 

PHILOSOPHY OF JUSTICE (NOTES ON RESEARCH ISSUES) 

 

 The author suggest to research philosophy of justice (adjudication) as applied philosophy of law. The sug-

gested object of research (study) is justice as a sphere of realisation of law while its philosophical-legal as-

pects is the subject. A classification of approaches towards the problematic of philosophy of justice is sug-

gested as based on (1) problem (an issue is suggested to be studied); (2) types of justice; (3) streams of legal 

philosophy as they view justice; (4) function. The justice (adjudication) is viewed as an anthropological phe-

nomenon. The case of the Constitutional Court of Ukraine on the constitutionality of the Order of the Presi-

dent of Ukraine on the dissolution of the Parliament is provided as a demonstration of the importance of phi-

losophy of judge in the part of conceptualisation of law.  
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О.В. Стовба 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 

 

ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОНЯТТЯ ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 

Не ризикуючи перебільшити, можна ствер-

джувати, що упродовж усієї історії існування 

європейської філософської думки вона була не-

розривно пов’язана з правом. Адже постановка і 

вирішення фундаментальних філософських пи-

таннь завжди передбачає необхідність взяти до 

уваги право. Необхідно підкреслити, що мова тут 

йде не просто про зайняття певної «теоретичної 

позиції щодо права», яке сумлінний дослідник-

гуманітарій повинен взяти до уваги разом з «ін-

шими соціальними явищами»: мораллю, релігі-

єю, економікою і т. ін.  Феномен права стосовно 

філософії зовсім не вичерпується такими засте-

реженнями. Підходячи до розв’язання вищеза-

значених основоположних питань слід пам’ята-

ти, що наявність можливості пошуку будь-якого 

сенсу може існувати лише завдяки т.зв. «соціа-

льному космосу» – простору суспільних відно-

син, завжди вже (до всілякого теоретичного 

втручання) впорядкованих правом. 

Це впорядкування є умовою можливості будь-

якого філософського осмислення. В якості підт-

вердження можна звернутися до історії філософ-

ської думки на самому її початку – у Давній Гре-

ції. Як відомо, необхідною умовою існування 

полісу як простору розумного життя, були зако-

ни. Це знайшло своє відображення у знаменито-

му вислові Геракліта: «народ має битися за зако-

ни як за власні мури»[3, c.292]. Сучасні дослід-

ники досить часто схильні тлумачити цей вислів 

у контексті раціоналістичних доктрин  верховен-

ства права Нового Часу. Але справжній сенс цьо-

го вислову, а через це – і фундаментальної риси 

європейської культури, втрачається.  

Річ у тому, що, як зазначають багато дослід-

ників, простір грецького полісу був своєрідним, 

якісно особливим простором «соціального кос-

мосу», який був відділений від вируючого на-

вколо «хаосу» стінами [4, c.71; 1, c.167]. Цими 

стінами був номос. Завдяки цьому в просторі по-

лісу було можливо осмислити будь-що – адже 

відшукати певний сенс у хаосі є принципово не-

можливим. Для давньогрецьких філософів оче-

видним було те, що філософія є продуктом віль-

ного часу та «агори» – простору вільного диску-

рсу, проходження через який «дає життя» думці. 

Цей вільний час та простір створює право, яке, 

відповідно, є фундаментом будь-якого філософ-

ського осмислення. Саме цей простір і був тим, що, 

власне, робило елинів елінами, відрізняючи їх від 

«варварів» високорозвинених цивілізацій Єгипту 

або Персії підкоренням закону (а не правителю), та 

існуванню, завдяки цьому, у просторі сенсу.  

Отже, пошук сенсу, осмислення людського 

існування та буття в цілому  необхідно передба-

чає право у якості умови можливості  власного 

буття. Нагадаємо, що мова йде не просто про те, 

щоб взяти до уваги право (логічна передумова), 

але про право як основу будь-якого осмислення 

(онтологічна передумова). Таким чином, поста-

новка і розробка фундаментального правового 

питання є не вузьким галузевим дослідженням, 

але дослідженням умови можливості існування 

сенсу як такого. Але слід констатувати, що така 

постановка проблеми потребує переосмислення 

ставлення до права, а якщо точніше – деконстру-

кції поняття права. 

«Замулення» справжнього статусу права мо-

жна спостерігати протягом майже всієї історії 

європейської філософської думки. Хоча абсолю-

тна більшість класичних філософів – від Платона 

до Гегеля – неодмінно включали у власні систе-

ми право, це робилося у руслі спроби створити 

універсальну картину світу, де право було б од-

ною із її складових. Значення права для смислу в 

цілому, яке ще було присутнім у геніальних про-

зріннях досократиків, залишилося непоміченим 

ними. Це фундаментальне упущення, укупі з на-

маганням побудови узагальнюючої системи Все-

світу, призвело до двох наслідків. 

По-перше, оскільки зазначені філософи праг-

нули відтворити картину світу (яка, звичайно, 

не є, принаймні онтологічно, тотожною світу як 

такому) феномен права услизнув від них, перет-

ворившись на поняття права. Таким чином, он-

тологічна реальність була заміщена реальністю 

логічною. 

По-друге, право з фундаментально-онтоло-

гічної умови можливості думки перетворилося 

на «складову картини світу», на певний елемент, 

який поряд з іншими складав її. 

Наслідком цих ходів думки став методологіч-

но абсурдний стан речей, коли феномен, який 

був онтологічною засадою ситуації осмислення, 

став вивчатися як один з її логічних складових 

елементів. Іншими словами філософія потрапила 
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у певне коло: адже відповідно до класичних філо-

софських поглядів усі елементи світу мають бути 

відкриті у ході пізнавальної діяльності, незважаю-

чи на те, що онтологічно вони вже передують цьо-

му пошуку, роблячи його взагалі можливим. Таким 

чином класична філософія немовби «осліпла» від-

носно власних фундаментальних засад, породжую-

чи в якості «дитини», як поняття, те, що онтологіч-

но, як феномен, вже було її «батьком». 

Для правознавства вказана ситуація призвела 

до методологічної кризи. Адже завдяки вищезга-

даним ходам думки, коли правознавство перет-

ворилося з фундаментально-методологічної дис-

ципліни на галузеву науку, сам предмет правоз-

навства – феномен права – став принципово не-

досяжним для нього, відгородившись стіною 

«поняття». Але в понятті, яке можливо лише на 

основі феномену, «схопити» «справжнє», «живе 

право» принципово неможливо. Це наочно де-

монструє те розмаїття понять права, яке стало 

наслідком численних спроб «схопити сутність 

права у понятті». Адже самі правознавці зараз 

визнають, що створити універсальне і всеохоп-

лююче поняття права неможливо. Отже, чи при-

датне «поняття» для дослідження феномену пра-

ва взагалі? Вочевидь, ні. Поняття, яке заміщує 

живу реальність феномену, може лише перетво-

рити правознавство на «схоластику», нескінчені 

суперечки про поняття. Це має своїм наслідком 

не просто неможливість логічного пізнання пра-

ва, але і неможливість адекватного осмислення 

власної ситуації, яке(яку) завжди вже онтологіч-

но передбачає право. 

Отже, можна констатувати, що фундамента-

льне правове питання принципово неможливо 

поставити та сформулювати на основі класично-

го підходу до права. Його засади можна сформу-

лювати наступним чином. 

Сутність права можливо пізнати та адекватно 

виразити у понятті; право є одним із складових 

елементів універсальної картини світу, побуду-

вати яку є основним завданням філософії. 

Таким чином, сам дослідник-правознавець за-

раз «не є господарем у власній домівці», оскіль-

ки сама його ситуація дослідження історично 

обумовлена зазначеною традицією, яка латентно 

нав’язує спосіб підходу до права. Отже, можна 

припустити, що саме те становище, в якому пере-

бувають сучасні правознавці, принаймні на по-

страдянському просторі, диктує мету подальших 

розвідок – деконструкцію існуючих підходів до 

права, яка, в свою чергу, робить можливим адеква-

тне осмислення ситуації, в якій має місце «поворот 

людини до права» і водночас – коректне формулю-

вання і постановку власне фундаментального пра-

вового питання, в якому би порушувалась пробле-

ма зв’язку феноменів права та смислу. 

Як відомо, засновником деконструкції є су-

часний французський філософ Жак Деріда. Вка-

зуючи на те, що епоха метафізики у західній фі-

лософії вичерпала себе, він наголошує, що самої 

інтелектуальної відмови від метафізичної тради-

ції замало – адже ми все ще перебуваємо у гори-

зонті класичних понять, створених у цій традиції 

і обумовлюючих нашу обмеженість нею. Задля 

звільнення мислення від замкнутості обрієм тра-

диції Деріда і пропонує деконструкцію.  

Процес деконструкції складається з двох ета-

пів. На першому має місце аналіз тих феноменів, 

які наповнюють свідомість. В ході вказаного 

аналізу, як правило, виявляєтся, що будь-який 

феномен є елементом системи бінарних опози-

цій, які в сукупності складають зміст свідомості. 

При цьому необхідно зважити на дві особливості. 

По-перше, один з цих елементів системи опозицій 

завжди займає домінуюче, а інший – підпорядко-

ване становище. По-друге, сліди того, яким чином 

цей феномен «потрапив» у свідомість і завдяки 

чому він став «домінуючим» чи «підпорядкова-

ним» – відсутні. Таким чином, порядок і структура 

тих явищ, які складають зміст свтогляду, не є про-

дуктом власного осмислення світу а, фактично, є 

некритично запозиченими зовні.  

На другому етапі Деріда ставить завдання не 

просто виправити становище, «вирівнявши у 

правах» елементи бінарних опозицій, але й від-

найти ту «трансцендентальну значимість», яка 

лежить в основі і робить можливою ци систему 

взагалі. Задля досягнення цієї мети він вводить 

декілька постулатів, які дозволяють критично 

осмислити – де-конструювати традицію.  

По-перше, він пропонує розглядати будь-яке 

явище не як самодостатнє і самототожнє, але як 

«слід» чогось, що завжди вже відбулося і що ми 

можемо не сприйняти безпосередньо, а лише 

константувати постфактум. Так, наприклад, у 

судовому процесі ми маємо справу лишень із 

«слідами» які певна подія залишила у свідомості 

свідків, на папері, на речових доказах і т.ін. При 

цьому сама подія як така для нас  принципово є 

недосяжною.  

По-друге, при такому підході будь-яка діяль-

ність може трактуватися тільки як «восповнен-

ня» цієї вічно відсутньої і недосяжної реальності. 

Так, у судовому процесі змістом діяльності всіх 

його учасників є, по-перше, заміщення через пе-

вні сурогати (докази) відсутності реальної події, 

яка є предметом судового розгляду, а, по-друге, 
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восповнення нестачі права у ній, яка, власне, і 

змусила людей звернутися до правоохоронних 

органів.  Як запитує Деріда, хіба порядок чистого 

закону, який дає народу свободу, а наявності – 

суверенітет, не є завжди лише восповненням 

природнього порядку, коли йому чогось не ви-

стачає [2, c.489]? Таким чином, сутність процесу 

власне і полягає у «розслідуванні», коли «йдучі 

по слідах» які залишила реальність події, люди 

намагються заповнити ці сліди певним – право-

вим і фактичним – змістом. 

По-третє, слід і восповнення самим фактом 

свого існування вказують на фундаментальну 

умову їх можливості – феномен, який Деріда на-

зиває «розРізненням». Дещо странне написання 

цього терміну зовсім не випадкове. Цим францу-

зський філософ намагається підкреслити, що мо-

ва йде не про якусь сталу відмінність, зафіксова-

ну у поняттях, але про безперервний процесс, 

спосіб «існування» реальності в цілому. Мова в 

даному випадку йде про «розРізнення» між яви-

щем як таким і тим, слідом чого виступає це 

явище. Тут ми маємо справу не просто з класич-

ною денотативною структурою, но з тим, що слід 

є настільки ж рівноправним компонентом реаль-

ності як і те, що залишило цей слід. Ми можемо 

казати про існування як першого, так і другого 

лише через розРізнення як чисту відмінність, яка 

дає сенс кожному акту мови, сприйняття, існу-

вання і т.п. і є умовою їх можливості. Як пише 

Деріда «...мова тут йде не про вже стале розрізнен-

ня, але про чистий рух, який породжує відмінність 

– до будь-якої змістовної визначеності» [2, c.188]. 

Таким чином єдиною доступною нам реальністю є 

безперервний рух розрізнення між слідом і пер-

шореальністю як його джерелом. Саме це і є ру-

шийною силою судового процесу, коли відсутність 

реальності того, що відбулося немовби провокує 

роз-слідувати її, відтворити по слідах «справжню 

картину» того, що було насправді, хоронячись за 

часовою дистанцією і відсилаючи до своїх слідів, 

які, хоча й дійсні, завжди є чимось відмінним від 

дійсності діяння, яке залишило цей слід. 

Отже, відповідно до вищевикладеного, фун-

даментальна складність судового процесу поля-

гає у тому, що дійсність того, що осмислюється 

(події, діяння) і того, на підставі чого осмислю-

ється (права), завжди вже відокремлена від нас, 

експлікуючись як «слід» реальності, нестачу якої 

ми можемо лише намагатися «восповнити», ру-

хаючись у процесі розрізнення між слідом і зміс-

товною визначеністю події. Саме тут ми стикає-

мося з парадоксальною ситуацією, з тим, що 

право, як таке, в судовому процесі відсутнє. 

Адже коли ми звертаємося до законів, кодексів 

та правоохоронних установ, ми намагємося во-

сповнити нестачу права в певній ситуації, яка, до 

того ж, дана нам лише через свої сліди – докази 

по справі. Те ж «право», яке ми «дістаємо» з по-

зитивних чи природніх джерел, дано нам тільки 

через мову,  яка вказує знов таки на ту нестачу 

права, яку законодавець намагався восповнити 

шляхом створення закону. Адже закон, в свою 

чергу, також не є чимось самоцінним, а лишень 

засобом для восповнення нестачі права у реаль-

ності, отже розглядати його як самодостатнє 

явище також немає підстав. 

Таким чином, у межах судового процесу ми 

стикаємося з опозицією наявності/відсутності 

права або, як її можна сформулювати ще, з про-

тилежністю дійсності/належності. Під дійсністю 

в даному випадку розуміється відсутність права 

у ситуації, а під належністю – необхідність во-

сповнити його наявність. Як відомо в класичної 

філософії права, право традиційно ототожнюва-

лось з другим з цих елементів – з належним, тоді 

як право як дійсність, як складова ситуації, не-

стача якого, власне, лише й змушує людей звер-

нутися до нього, перебувало в затінку. 

В пошуках причини такої «дискримінації» 

права як відсутності слід звернутися до того 

«трансцендентального базису», якій лежить в 

основі поділу права на наявне/відсутнє. В якості 

такого вистпає теза класичної філософії права, 

відповідно до якої право завжди наявне як знаря-

ддя, інструмент для впливу на соціальні відноси-

ни, і завжди відсутнє як певний ідеал, якого 

принципово неможливо досягти і який є орієнти-

ром для позитивного права. Наскільки класична 

філософія не мислить позитивне право інакше, 

як наявне (власне «позитивне» у найточнішому 

розумінні цього слова), настільки ж вона не допус-

кає наявності у дійсності права природнього. Але 

тут і криється одна з найбільш незрозумілих речей 

у праві: адже, хоча позитивне і природнє право 

принципово не можуть співпасти, вони, тим не 

менш, активно взаємодіють, впливаючи одне на 

одне. Яким чином долається прірва між ними на 

практиці, незрозуміло. Ситуація, яка склалася, ду-

же схожа на відомий античний спір щодо руху, 

коли з одного боку, логічно було доведено немож-

ливість руху, а з іншого – неможливо було запере-

чувати той факт, що люди все ж таки ходять.  

Ця порожнеча, провал, прірва, яка лежить між 

природнім і позитивним правом, є фундамента-

льною правовою значущістю, а її подолання як-

раз і являє собою те розРізнення, чисту відмін-

ність, яка є основою будь-якого сенсу. 
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Але що є причиною виникнення цього про-

валля? В пошуках відповіді слід звернутися до ха-

рактерних рис світогляду Нового Часу. Як відомо, 

серед них можна виділити розмежування об’єкта 

та суб’єкта пізнання, створення антропоцентрічної 

моделі світу, а також виникнення уявлення про те, 

що людина створює право, тоді як раніше вона 

лишень записувала одвічно існуюче [6, c.11].  

Наслідком існування цих уявлень стало, по-

перше, відокремлення права як об’єкта пізнання 

від самої пізнаючої людини, тобто суб’єкта, між 

якими завжди має місце проміжок, дистанція. 

Тут можна казати про певний парадокс, коли 

відстоюючи ідею невід’ємних прав людини і ро-

блячи їх основним об’єктом дослідження філо-

софи самим цим фактом об’єктивації права вже 

закладали принципову можливість його відчу-

ження. Сама ця непорушна дистанція між люди-

ною і правом власне і є тим простором розРіз-

нення, про який йшлося вище. По-друге, внаслі-

док домінування думки про привілейоване місце 

людини у світі, вона стала самозаконодавчою 

персоною. В той час як всі інші живі істоти мали 

підкорятися одвічним і непорушним законам тієї 

природи, з якою вони складали єдине ціле, лю-

дина відмежувала, «викинула» себе з природи. 

Тут знов-таки має місце певний парадокс, коли 

людина, проголошуючи певну «автономію» сто-

совно природи, тим не менш вела мову про якісь 

свої «природні» права. По-третє, усвідомлюючи 

(хоча б латентно) це протиріччя, індивід Нового 

Часу починає розглядати право як інструмент, 

знаряддя задля панування. Подібно тому, як ма-

шини давали можливість володарювати над при-

родою, закон дозволяв одним людям керувати 

життям інших. Таке право, як інструмент, знов-

таки було відокремлено не тільки від його носія 

– компетентного суб’єкта правотворчості і пра-

возастосування, але й від окремої людини, яка 

могла тільки-но підкорятися йому. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що 

деконструкція поняття права дозволяє казати про 

низку фундаментальних парадоксів, які лежать в 

основі традиційних поглядів на право. Внаслідок 

цього сам понятійний апарат є неналежним засо-

бом дослідження права, оскільки розбиває пер-

винну єдність феномену на суб’єкт і об’єкт і, 

крім того, призводить до абсурдного передуван-

ня логіки над онтологією. 

Це вказує на необхідність «повернути» єд-

ність феномену права. Задля цього слід осмисли-

ти ту ситуацію, в якій онтологічно первинно од-

ночасно існують людина і право. Можна припус-

тити, що це звернення буде полягати у реконс-

трукції того «фундаментального правового пи-

тання» яке змушує людину звернутися до права у 

пошуках відповіді. Це питання і буде тим перше-

джерелом, в якому протилежність логіки і онто-

логії анулюється, перетворюючись на життєву 

практику особи, для якої процесс пізнання є не-

від’ємним від процесу життєдіяльності [5, c.5]. 

Формулювання цього питання слід ще досягти. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Статья посвящена проблеме деконструкции права. В ходе выполнения данной операции автор 

выводит ряд фундаментальных парадоксов, заложенных в классических представлениях о праве и 

правосудии. В результате предлагается рассматривать право не как понятие, но как феномен, импли-

цированный в любом акте осмысления мира в качестве условия возможности такового.  
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O. V. Stovba 

 
DECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF LAW: LEADING INTO A PROBLEM 

 

This article is about problem of the deconstruction of law. Author tries to prove, that classical law 

thinking is based on the certain quasi-rational presuppositions, which usually are concealed. As the way out 

of it we have to see law not as a concept, but a phenomenon, that’s implied in each act of thinking as a condi-

tion of its possibility.   
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ПРОБЛЕМА ПРАВОРОЗУМІННЯ: МОВНОНОМІНАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВНОЇ СІМ’Ї) 

 
Вступні зауваження. Філософсько-правові 

дослідження проблеми праворозуміння, здійс-

нювані, зокрема, за допомогою герменевтичного 

інструментарію, у поєднанні його з положеннями 

лінгвістики, передбачають насамперед вивчення 

мовної грані цього мисленнєвого процесу – про-

цесу правоназивання1. Це пов’язано з тим, що 

саме знакова репрезентація світу через людську 

свідомість опосередковує ставлення суб’єкта пі-

знання до об’єкта розуміння – у даному випадку 

до того явища, яке відображатиметься поняттям 

права. Інакше кажучи, така репрезентація вияв-

ляє наявні у певній мові – за конкретно-

історичних умов, в яких у ній відбуваються но-

мінаційні процеси, – інтелектуальну діяльність з 

називання, номінування, тобто словесного позна-

чення, поняття права.  

Чверть століття тому професор П. Рабинович 

висунув наукову гіпотезу про те, що слово «пра-

во» використовується для позначення низки по-

нять про різноманітні соціальні явища аж ніяк не 

випадково. Адже саме це слово – принаймні в 

межах слов’яномовної лексики – якнайкраще, на 

його думку, сприяє виправдовуванню, перекону-

ванню тими або іншими суб’єктами, передовсім 

державою, у справедливості якихось із цих явищ 

(зокрема певних соціальних можливостей чи ви-

мог певних благ, чи певних суспільних відносин, 

чи певних соціальних норм), – а тим самим поле-

гшує обгрунтування відповідного праворозумін-

ня. «Про це свідчить, зокрема, й ... етимологія» 

зазначеного терміна, – писав тоді П. Рабінович, 

посилаючись на окремі висновки мовознавців2.  

Цими положеннями, можна вважати, було за-

початковано новий у вітчизняній загальнотеоре-

тичній юриспруденції напрямок наукових дослі-

джень – етимолого-правовий.  

                                                           
1 Див.: Рабинович П.М. О понимании и определениях 

права // Известия высших учебных заведений. Право-

ведение. – 1982. – № 4. 
2 Рабинович П. М. Проблемы теории законности раз-

витого социализма. – Львов, 1979. – С.14-21; Рабино-

вич П. М. Социалистическое право как ценность. – 

Львов, 1985. – С.38-47. 

У площині цього напрямку нами, під керівницт-

вом автора наведеної вище гіпотези, здійснюється 

кількарічний науковий пошук, спрямований на її 

перевірку, спираючись вже на якісно ширшу ети-

мологічну базу й на досягнення лінгвістики (зок-

рема загальної теорії номінації). При цьому не мо-

жна оминути й герменевтичних аспектів.  

У процесі такого дослідження згадана гіпоте-

за була доповнена нами ще й таким припущен-

ням: не лише власне праворозуміння зумовило 

називання поняття про певне соціальне явище 

словом «право» (якщо вдаватися до слов’яно-

мовної термінології), але й, навпаки, саме право-

називання виступає необхідною (хоча й недоста-

тньою) детермінантою того чи іншого праворо-

зуміння: такому називанню об’єктивно прита-

манна здатність змістовно скеровувати праворо-

зуміння у певному напрямі.  

З огляду на цю гіпотезу є підстави стверджу-

вати, що неодмінною складовою дослідження 

означеної проблеми якраз і має бути аналіз від-

повідних правономінаційних процесів. 

Між тим, такий аналіз, здійснюваний на досить 

широкому мовно-»представницькому», в ідеалі – 

світовому, масиві (який охоплював би принаймні 

усі основні мовні сім’ї) покищо, наскільки нам ві-

домо, не проводився. Це і спонукало нас вдатись до 

дещо нетрадиційного наукового пошуку, деякі ре-

зультати якого викладаються нижче. 

Дослідження правономінаційних процесів у 

різних мовних сім’ях уможливлюється лише у 

тому випадку, якщо вживана у них лексема (сло-

во), що позначає поняття права, є вмотивованою. 

А це означає, що 7а) відповідним суб’єктом усві-

домлюється стрижнева основа найменування та 

б) є відомою та причина, з огляду на яку дане 

значення виражене саме цим, а не іншим набо-

ром звуків, тобто саме цим словом.  

Відповідь на питання про вмотивованість чи 

про невмотивованість конкретного слова, яке 

позначає поняття про право, слід шукати, воче-

видь, саме в етимології цього слова. Відтак, дос-

ліджувати правоназивання можливо значною 

мірою шляхом вивчення етимології праворозу-
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міння. Таке дослідження покликане насамперед 

виявити, якими є первинні значення тих слів, ко-

трі вмотивовано позначають поняття права. Тим 

самим може бути отримана відповідь на фунда-

ментальне, методологічно значиме запитання 

про предметну (так звану денотативну) віднесе-

ність правоназви, тобто запитання про те, яке ж 

явище було відображене поняттям права, позна-

ченим відповідним словом. А відповідь на озна-

чене запитання, мабуть, і здатна слугувати, як 

відзначалося, досить переконливим проявом вла-

сне того праворозуміння, яке дістало об’єктива-

цію у даній правоназві. 

Як відомо, сучасна лінгвістична наука розпо-

діляє усі природні мови на приблизно двісті мов-

них сімей, найпоширенішими з них вважають 

наступні дванадцять: індоєвропейську, семіто-

хамітську, кавказьку, фінно-угорську, самодійсь-

ку, тюркську, монгольську, тунгусо-манчжурсь-

ку, китайсько-тибетську, тайську, аустронезійсь-

ку, аустроазіатську. Правоназивання саме у цих 

мовних сім’ях становитиме загальний предмет 

нашого дослідження. Проте на даному етапі ана-

лізувалась спочатку перша з них.  

З огляду на наявність у складі індоєвропейсь-

кої мовної сім’ї значної кількості мовних груп, 

нами зроблено спробу вивчити правоназивання 

лише у таких її групах: індійській, германській, 

романській, балтійській, іранській, грецькій (за-

уважимо, що слов’янська мовна група цієї сім’ї 

вже була предметом означеного дослідження, 

результати якого опубліковано1). Проаналізува-

вши правоназивання у названих мовних групах, 

можна буде начеби співвіднести конкретні пра-

воназви з певним типом праворозуміння, який 

було покладено в основу мотивації останніх.  

Будь-яке праворозуміння імпліцитно включає 

виявлення денотата поняття (з відповідною йому 

правоназвою) в результаті мисленнєвого процесу 

розуміння, який водночас є й наслідком інтерп-

ретації та оцінки певного соціального явища. 

Тому дослідження правоназивання (за умови, 

якщо останнє становить закономірний, а не ви-

падковий процес) дозволяє виявити якраз ту за-

кріплену в сигніфікаті поняття2 права ознаку (ко-

                                                           
1 Дудаш Т. Правономінаційні закономірності як чин-

ник праворозуміння (слов’яномовний аспект) // Юри-

дична Україна. – 2004. – №7. – С.8-16. 
2 Денотат поняття відображає клас усіх предметів, 

явищ, процесів, щодо яких слово можна правильно 

застосовувати для називання поняття про них в сис-

темі даної мови. Сигніфікат поняття відображає 

сукупність тих властивостей явища, котрі є суттєвими 

для його правильного найменування даним словом у 

тра є ідеальним відображенням певної властиво-

сті соціального явища), яку покладено в основу 

найменування означеного поняття саме цим, а не 

іншим, словом (тобто позначення саме такою, а 

не іншою, звуковою формою). Вказівка на озна-

ку, що її покладено в основу даної номінації, бу-

де водночас і вказівкою на певну грань денотата 

поняття права, а точніше – на пізнану власти-

вість, особливість такого денотата. 

Вихідні положення дослідження3. В ранг ме-

тодологічних засад даного дослідження піднесені 

положення теорії мовної номінації. Така теорія 

розкриває механізми закріплення за мовним зна-

ком певного сигніфіката поняття, який виражає 

деякі ознаки денотата, тобто властивості, якості, 

атрибути явища дійсності, котре цим поняттям 

відображається 4. Номінація за допомогою лексич-

них одиниць здійснює зовнішню репрезентацію 

(представлення) таких явищ і безпосередньо 

пов’язана зі знакоутворенням, а також виконує фу-

нкцію ідентифікації або ж предикації – залежно від 

того, які саме поняття є предметом номінації.  

Акти номінації уможливлюються і зумовлю-

ються людино-прагматичними факторами, які 

залишають свій слід у сигніфікаті. Зокрема, як 

вважає П. Рабінович, вибір ознаки поняття про 

явище, покладеної в основу номінації, та став-

лення суб’єктів, котрі здійснюють позначання, 

до такої ознаки й до означуваного якраз і є про-

явами впливу практико-прагматичних запитів, 

вимог, потреб суб’єктів, потреб соціальної прак-

тики на процес номінації – впливу, що є визнача-

льним для результату номінації. Інакше кажучи, 

цей вибір і таке ставлення є наслідками насампе-

ред потреб «номінаторів» (а частіше – соціальної 

                                                                                              

системі певної мови. (При цьому, якщо йдеться про 

явище соціальне, то «правильним» можна вважати 

таке найменування поняття, яке адекватно відображає 

соціальну сутність відповідного явища). Сигніфікат є 

мисленнєвим образом об’єктивної сторони явища і 

фіксується у семі слова – мінімальній одиниці змісту, 

котра забезпечує стійкість смислової структури слова. 

Крім того, у структурі поняття виділяють його інтен-

сіонал як правильне (у зазначеному вище сенсі) ви-

значення поняття, пов’язане з категорією сутності 

явища. Сигніфікат й інтенсіонал перебувають у пев-

них історичних відносинах, взаєминах між собою. 
3 З цього питання авторка користувалась порадами 

доктора філологічних наук, професора Львівського 

національного університету імені Івана Франка Г.П. 

Мацюк, якій вони висловлюють щиру вдячність. 
4 Уфимцев А.А., Разноуров Э.С., Кубрякова Е.С. 

Языковая номинация. – М, 1977. – С.31; Колшанский 

Г.В. Соотношение субъективных и объективных фак-

торов в языке. – М., 1975. – С.56-64. 
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групи, яку вони представляють) та соціальної 

практики задоволення таких потреб. 

 Розрізняють номінації первинну та вторинну. 

Суть першої – прямої – полягає у тому, що вона є 

проявом первісного словоутворення, тобто йде-

ться про ситуацію, коли відповідне слово раніше 

ніколи не використовувалося для позначення 

будь-якого об’єкта реального світу, і при цьому 

використання такого слова має викликати однакові 

уявлення в межах угруповання, котре користується 

спільною знаковою системою1. Вторинна ж номі-

нація – це використання в акті номінації уже існу-

ючої мовної одиниці в ролі імені для нового (іншо-

го) означуваного – шляхом зміни денотативної 

(предметної) віднесеності слова2.  

У термінах теорії мовної номінації правона-

зивання у природних мовах можна визначити 

як процес і результат закріплення за мовним 

знаком певної ознаки поняття про практично-

значущу властивість того явища, котре є 

об’єктом праворозуміння. (Заради точності за-

уважимо, що терміно-поняття «правоназивання» 

слід було б віднести до зазначеного процесу; а 

ось власне результат останнього – відобразити 

й позначити терміно-поняттям «правоназва».) 

Відтак постають принаймні два фундамента-

льні питання, відповіді на які мають сформува-

тись на фініші запроектованого дослідження: чи 

існують закономірності у позначенні поняття 

про певне соціальне явище тією чи іншою лексе-

мою, яка виконує функцію правоназви, чи, навпа-

ки, таке позначення відбулося випадково? На 

основі чого здійснено вибір саме тієї ознаки по-

няття, що її покладено в основу правоназивання 

(тобто в основу номінації відповідного поняття 

саме цією звуковою формою, а не іншою), і чи є 

така ознака суттєвою? 

Пошук відповідей на ці питання зобов’язує, 

насамперед, зумовити структуру основної оди-

ниці мови – слова, якою ми будемо послуговува-

тися у процесі подальшого аналізу. Як відомо, 

слово включає в себе щонайменше два основні 

компоненти, а саме: предметну або, як вислов-

люються фахівці, денотативну віднесеність 

(функція слова, що полягає у позначенні об’єкта, 

предмета, ознаки, дії, відношення) і значення 

(функція вичленування окремих властивостей у 

предметі, їх узагальнення та включення поняття 

про цей предмет у відому систему категорій).  

                                                           
1 Див.: Мартынов В.В. Семиологические основы ин-

форматики. – М., 1975. – С.13. 
2 Див.: Телия В. Н. Номинация // Лингвистический 

энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.336. 

У дослідженні проблеми правоназивання за-

стосовуватимемо і так званий семасіологічний 

(семантичний) підхід, при якому смисл імені 

(тобто значення слова), яке позначає сигніфікат 

поняття, розглядається як спосіб вичленування, а 

потім і відповідного називання реалії (у даному 

випадку – якоїсь властивості певного соціально-

го явища як денотата поняття). При цьому спів-

відношення сигніфіката й денотата поняття і 

спрямованість в акті правоназивання цього спів-

відношення від значення слова до об’єкта позна-

чення утворюють базову структуру номінації 3. 

З огляду на методологічну роль вживаних у 

даному дослідженні лінгвістичних терміно-

понять, нагадаємо коротко зміст тих з них, які ще 

не роз’яснювались вище.  

Основу сигніфіката поняття утворює внутрі-

шня форма слова – структурна і семантична 

співвіднесеність морфем, що складають слово, з 

іншими морфемами даної мови. Вона лежить в 

основі номінації при утворенні нового лексично-

го значення слова, мотивує звукову форму слова, 

виявляє причину, через яку дане значення слова 

виражене саме цим набором звуків. Кажучи ін-

акше, наявність внутрішньої форми у певного 

слова свідчить про те, що усвідомлюється основа 

найменування цього слова. Як зазначалося вище, 

усвідомленість номінації дає підставу вважати 

останню вмотивованою. 

У процесі закономірного розвитку мови внут-

рішня форма слова може начеби «стиратися». 

Якщо внутрішня форма слова стерлася, тоді й 

номінація слова стає невмотивованою, а відтак 

втрачається можливість визначити саме ту озна-

ку поняття про явище, яку першопочатково було 

покладено в основу найменування 4.  

З’ясування наявності чи відсутності закономі-

рностей у правоназиванні в межах певної мовної 

сім’ї вимагає перш за все відповісти на запитан-

ня: чи є вмотивованим те слово, що позначає 

поняття про право (тобто, іншими словами, чи 

обрання ознаки поняття, покладеної в основу 

правоназивання, було зумовлене адекватним пі-

знанням (включаючи й оцінювання) людиною – 

суб’єктом правоназивання (номінатором) певних 

                                                           
3 Див. напр.: Кубрякова Е.С. Номинативный аспект 

речевой деятельности.– М., 1986. – С.50-62; Колшанс-

кий Г.В. Объективная картина мира в познании и 

языке. – М., 1990; Панфилов В.З. Взаимоотношение 

языка и мышления. – М., 1971; Плотников Б.А. Ос-

новы семасиологии / Под. ред А.Е. Супруна. – М., 

1984. – С.6-19. 
4 Див.: Внутренняя форма слова // Лингвистический 

энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.85-86. 
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властивостей якогось соціального явища або ж 

цей акт номінації, навпаки, не залежав від такого 

пізнання?). Йдеться, інакше кажучи, про 

об’єктивну зумовленість номінації. 

Для відповіді на сформульоване запитання 

потрібно визначити ті передумови, за яких мов-

ний знак вважається вмотивованим. Згідно з ві-

домими положеннями загальної теорії номінації 
1, необхідними умовами вмотивованості слова є: 

1) віднесеність такого називання до первинних 

номінаційних процесів, що проявляється у не-

змінності денотативної віднесеності слова, не-

зважаючи на подальше збагачення його сигніфі-

кативного значення; і 2) наявність підтвердженої 

етимологічно семантичної закономірності у 

значенні слова, яка знаходить прояв у збереженні 

внутрішньої форми слова.  

Крім того, якщо слово є результатом не пер-

винної, а вторинної номінації або ж результатом 

запозичення, то і це не виключає існування се-

мантичної закономірності у значенні цього слова 

з огляду на те, що за наявності такого виду вто-

ринної номінації, як семантична транспозиція, 

яка не змінює матеріального вигляду одиниці, 

що переосмислюється, і призводить до полісемії, 

ті смислові компоненти, які переходять у вторинне 

значення при переосмисленні слова, утворюють 

внутрішню форму цього значення. Залежно від то-

го, збереглася чи стерлася ця внутрішня форма, 

розрізняють вмотивовані та невмотивовані зна-

чення слів2. Таким чином, поряд із вмотивованими і 

невмотивованими словами, у мові існують вмоти-

вовані чи невмотивовані значення слів. 

Вмотивованість чи невмотивованість слів ви-

являється за допомогою дослідження їх етимо-

логії (походження, «біографії»). Основним за-

вданням і результатом етимологічного дослі-

дження є з’ясування вихідної морфо-семантичної 

будови основи, що досліджується, її стародавніх 

форм і значень або ж її першоджерельної мовної 

належності 3. Етимологія слова: 1) виявляє ознаку 

поняття, покладену в основу номінації даної реалії, 

2) з’ясовує внутрішню форму слова – семантичний 

                                                           
1 Див. напр.: Канделаки Т.Л. Семантика и мотивиро-

ванность терминов. – М., 1977; Кубрякова Е.С. Номи-

нативный аспект речевой деятельности.– М., 1986; 

Курапова М.Н. Источниковедческий аспект мотиво-

логии: На материале этимологических словарей: Дис. 

… канд. филол. наук: 10.02.01. – Томск, 2002; Кияк Т. 

Мотивированность лексических единиц (количест-

венные и качественные характеристики). – Львов, 

1988. – С.15-17. 
2 Телия В. Н. Вказана праця. – С.336. 
3 Див.: Варбот Ж.Ж. Этимология // Лингвистический 

энциклопедический словарь. – М., 1990. – С.596-597. 

устрій назви реалії і 3) встановлює кореневу мор-

фему основи, що реконструюється 4.  

Для внесення ясності у подальший аналіз до-

датково зазначимо, що етимологія будь-яких слів 

(у тому числі й тих, що у різних мовах познача-

ють поняття права) покликана а) встановити саме 

значення конкретного слова як його функцію 

вичленування окремих властивостей явища та б) 

пояснити введення поняття про це явище у відо-

му систему категорій (в результаті виконання 

першого із зазначених завдань, тобто внаслідок 

виявлення ознаки поняття, закріпленої у сигніфі-

каті поняття, що покладається в основу номіна-

ції). Сама ж денотативна віднесеність слова вхо-

дить до предмета дослідження інших – вже не-

мовознавчих – наук.  

Щодо правоназивання, останнє положення 

зумовлюється тим, що ознака поняття права, по-

кладена в основу номінації в конкретно-історич-

ний період, коли відбувалися відповідні номіна-

ційні процеси, є мисленнєвим відображенням пі-

знаної властивості певного соціального явища, і 

цінність етимології відповідних слів, що познача-

ють поняття про право, якраз і полягає в тому, що 

вони дають змогу побачити той «ареал», той набір 

значень, котрі є первинними і вичленовують, да-

ють змогу побачити ті пізнані властивості соціаль-

ного явища, які відображаються цим поняттям.  

Денотативна (предметна) віднесеність право-

назви може вважатись незмінною з огляду на 

принаймні такі два фактори. По-перше, з’ясуван-

ня походження слова, спираючись на етимологі-

чні словники, неодмінно передбачає встановлен-

ня етимону (первинної форми і першопочатко-

вого значення). Адже етимологія завжди фіксує 

слово як результат первинної номінації (щонай-

менше, зобов’язана це робити); така фіксація за-

безпечує незмінність денотативної віднесеності 

слова як результата власне такої номінації. Вто-

ринні ж процеси номінації (у тому числі й термі-

нологізація), необхідним наслідком яких є зміна 

денотативної віднесеності слова, є предметом 

окремого, самостійного дослідження.  

По-друге, виникнення у людини здатності ми-

слити логічно, абстрактно (у формі понять) є, 

мабуть, точкою відліку для виникнення саме 

«правових» понять, які, в свою чергу, приходять 

на зміну «правовим» уявленням.  

На думку П. Рабіновича, це пов’язано з тим, 

що коріння моральних оцінок на зразок «корис-

не-шкідливе», «добре–погане», «справедливе–

                                                           
4 Севорртян Э.В. Этимологический словарь тюркских 

языков: Общетюркские и межтюркские основы на 

гласные. – М: Наука, 1974. – С.40. 
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несправедливе», «праведне-неправедне» випли-

ває з об’єктивно існуючої потреби оцінювати 

значення діяльності одних суб’єктів для існуван-

ня й розвитку інших. Без такого оцінювання (без 

оцінки) соціальні стосунки взагалі неможливі. 

Отже, оцінювальна діяльність та використання 

її результатів є закономірністю функціонування 

суспільства, існування суб’єкта в соціумі. Пот-

реба ж у такому оцінюванні, у таких оцінках мо-

же виявлятися (а відтак і задовольнятися) лише 

за посередництва мови, шляхом номінації «пра-

вових» понять адекватними словами, невипадко-

вість (чи випадковість) вживання яких якраз і 

спроможний довести етимологічний аналіз. 

Деякі закономірності правоназивання в індо-

європейській мовній сім’ї. Відповідно до щойно 

охарактеризованої методології нами було проведе-

но «польові» – можна сказати, емпіричні – пошуки 

коренів праворозуміння, закріплених у тих право-

назвах, які використані у деяких мовах індоєвро-

пейської мовної сім’ї – з тим щоб підтвердити або 

ж спростувати гіпотезу, викладену на початку цієї 

статті. Дослідженням правоназв, в якому викорис-

товувались відповідні етимологічні словники, були 

охоплені такі мовні групи й мови: індійська група 

(мови санскрит (слово «rjúh»), хінді (слово «xak»)), 

іранська група (мови перська (слово «hakk»), афга-

нська (слово «hak»), осетинська (слово «bar»)); 

слов’янська група (слово «право»), балтійська гру-

па (литовська мова (слово «valé»)); германська 

група (мови датська (слово «ret»), шведська (слово 

«ratt»), норвезька (слово «rett»), ісландська (слово 

«rett»), англійська (слово «right»), голландська 

(слово «recht»), німецька (слово «Recht»)); роман-

ська група (мови латинська (слово «ius»), францу-

зька (слово «droit»), італійська (слово «diritto»)); 

грецька група (старогрецька мова (слово «dike»)). 

Такі пошуки дозволили отримати наступні ре-

зультати. 

Умотивованість тих слів (значень слів), які 

позначають поняття права у досліджуваних мо-

вах індоєвропейської мовної сім’ї, простежується 

насамперед у наявності спільних із цими словами 

кореневих морфем і лексем (у межах певної мов-

ної групи). Це дає можливість констатувати, що 

у цих мовах процес правоназивання відбувався 

не випадково, а підпорядковувався певним зако-

номірностям. Серед останніх можна виокремити 

лінгвістичні та загальносоціальні 1.  

                                                           
1 Проте таке розмежування є досить умовним, оскіль-

ки в правономінаційному акті ці групи закономірнос-

тей проявляються діалектично, взаємно детермінуючи 

одна одну та начеби випливаючи одна з одної внаслі-

док взаємодії прагматичного (людського) й лінгвісти-

До лінгвістичних закономірностей правона-

зивання (у широкому розумінні) належать: а) 

семантичні (або ж семантико-морфологічні), б) 

словотворчі та в) мовленнєві.  

Семантичні закономірності відображають 

невипадкове співвіднесення мовного знака, що 

позначає поняття права в індоєвропейських мо-

вах, з пізнаною властивістю певного соціального 

явища (або ж з його пізнаними властивостями – у 

тому випадку, коли є наявними дві первинні семи 

у семантичному поля того слова, що позначає 

поняття права. Семантика слова, що позначає 

поняття права, є наслідком закріплення абстрак-

тним мисленням людини пізнаних в її практиці і, 

таким чином, позначених у цьому слові ознак 

поняття та властивостей якогось соціального 

явища – денотату. Як було зазначено, наявність 

чи відсутність семантичної закономірності мож-

на простежити в етимології тих слів, що позна-

чають поняття права у мовах індоєвропейської 

сім’ї. Наявність спільних кореневої морфеми та 

лексеми у первинного слова (етимона) та й у 

більш пізніх слів у межах певної мови чи мовної 

групи свідчить про підпорядкування цих слів 

єдиній семантичній закономірності та про мор-

фологічно закономірні зміни цих слів. 

 Можна виділити наступні види прояву сема-

нтичних закономірностей правоназивання за та-

ким критерієм, як наслідок їх дії. По-перше, що-

до слів «ŗjủh»(позначає поняття права на мові 

санскрит2), «droit» (позначає це поняття у фран-

цузькій мові 3) та «diritto» (позначає це поняття в 

італійській мові4) таким наслідком є наявність 

семи спрямованості у первинних значеннях цих 

слів та спільної з цим словом (і похідними від 

нього) кореневої морфеми.  

По-друге, стосовно слова «dike», що позначає 

поняття права у старогрецькій мові5, таким нас-

лідком є наявність семи справедливості та її збе-

реження у похідних словах одночасно зі збере-

женням кореневої морфеми. 

                                                                                              

чного факторів в акті правоназивання. Та й саме пра-

воназивання є лінгво–гносеологічним актом абстрагу-

вання і передбачає активну роль людського «Я», зу-

мовлену як певним соціальним досвідом, так і внут-

рішніми закономірностями функціонування мови. 
2 Mayhofer M. A Concise Etymological Sanskrit Diction-

ary. – Bd 1. – Hdlb., 1956. – Р.121. 
3 P.S.D. Boiste Dictionnaire Universel de la Langue 

Francaise, avec le Latin et les Etymologies. – Bruxelles, 

1834. – Р.244. 
4 Dizionario Etimologico Italiano. – Milano, 1961. – 

Р.240. 
5 Луковская Д.И. У истоков правовой мысли Древней 

Греции // «Правоведение». – 1977 – №1. – С.75-84. 
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По-третє, стосовно слів «право» (слов’янські 

мови), «right» (англійська мова1), «recht» (німе-

цька мова2), які позначають поняття права, за-

значимо, що проявом семантичної та морфологі-

чної закономірностей є бісемія первинного зна-

чення (тобто семи спрямовуваності та семи спра-

ведливості), що прослідковується й у похідних 

словах водночас зі збереженням у таких словах 

кореневої морфеми. 

По-четверте, наслідком прояву таких законо-

мірностей щодо слова «bar» (позначає поняття 

права в осетинській мові3) є наявність семи ба-

жання, можливості (свободи) у його первинному 

значенні та утворення похідних від нього зі збе-

реженням цієї лексеми та відповідної морфеми.  

Лише у латинській мові має місце перериван-

ня семантичного зв’язку між словом «ius», що 

позначає поняття права4 та його етимоном, яке 

проявилося у зміні денотативної віднесеності 

цього слова; проте й у цьому випадку семантич-

на закономірність, як видається, збереглася з 

огляду на вмотивованість значення цього слова 

та покладання в основу номінації похідних слів 

такої ознаки поняття права, як встановленість, 

усталеність обов’язковість, і на збереження від-

повідної кореневої морфеми. Таким чином, у ла-

тинській мові має місце окремий, специфічний – 

п’ятий – вид, прояв семантичної закономірності. 

Наявність означених видів прояву семантич-

ної закономірності у правономінації в індоєвро-

пейських мовах можна пояснити – з урахуванням 

викладених раніше положень стосовно вмотиво-

ваності слів та значень – такими прагматичними 

факторами: по-перше, асоціацією (в процесі мис-

леннєвої діяльності людини) понять, які позна-

чаються словами, котрі мають таку ж кореневу 

морфему, як і слово – етимон того слова, яке по-

значає поняття права у відповідній мові, – асоці-

ацією, зумовленою соціальним досвідом людини, 

який, власне, і детермінує межі можливих таких 

асоціацій. По-друге, вибір ознаки, покладеної в 

основу правоназивання, відбувався в процесі мо-

вленнєвого акту номінації і був обмежений асо-

ціаціями поняття про пізнані властивості явища 

права з поняттями про якісь інші явища. Таким 

                                                           
1 The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. / 

Edited by T.F. Hoad. – Oxford, 1993. – Р.405. 
2 Etymologishes Wörterburh Der Deutshen Sprache / be-

arbited von Walter Mitzka. – Berlin, 1957. – Р.588. 
3 Абаев В.И. Историко–этимологический словарь осе-

тинского языка. – М.: Изд–во АН СССР, 1958. – 

С.235-236. 
4 Ernout A., Meillet A. Dictionnaire Etymologique de la 

Langue Latin. – Paris, 1979. – S.329-330. 

чином, біографії слів, що ними позначаються 

поняття права в індоєвропейських мовах, свід-

чать про наявність морфологічної та семантичної 

закономірностей правономінації з огляду на те, 

що етимологічно як форми, так і значення відпо-

відних лексем, які є первинними стосовно тієї 

лексеми, яка позначає поняття права, реконстру-

йовані в етимологічних словниках мов – пред-

ставниць індоєвропейської мовної сім’ї. 

Словотворча закономірність правономінації 

у досліджених мовах вбачається у тому, що від-

повідні номінаційні процеси, наслідком яких 

стало утворення певної правоназви, відбувалися 

відповідно до однієї й тієї ж самої словотворчої 

моделі. Для цієї моделі є характерним те, що на-

зва реалії дається за її схожістю з іншою реалією. 

Урахування схожості не є ототожненням явища, 

котре підлягає номінації, з тим явищем, поняттям 

про яке послуговуються задля номінації; такий 

прийом свідчить, що у понятті про явище, подіб-

не до того, яке слід номінувати, міститься ознака, 

котра є спільною для обох цих двох явищ і яка, 

як наслідок, покладається в основу номінації. 

Мовленнєві (власне мовні) закономірності пра-

воназивання відображають невипадкові процеси 

функціонування правоназви. Вони випливають із 

семантичних та словотворчих закономірностей 

правоназивання, оскільки стосуються результату 

процесу номінації й пов’язуються із розумінням 

відповідного поняття та можливостями неоднозна-

чної інтерпретації правоназви в процесі комуніка-

ції. Адекватне ж пояснення мовних закономірнос-

тей вже є неможливим без застосування герменев-

тичного інструментарію дослідження5. 

Оскільки в основу правоназивання покладала-

ся ознака (або ж по черзі дві ознаки – як у 

слов’янських та у германських мовах) поняття 

права, значення якої закріплено у семі (семах) 

опорних значень, тому й у кожному конкретному 

комунікативному акті правоназва могла вжива-

тися лише в одному значенні – на основі лише 

однієї ознаки сигніфікату поняття права, зафік-

сованої у семі відповідного слова. Вибір ознаки, 

покладеної в основу правоназивання, є, власне, 

технічним прийомом для забезпечення процесу 

номінації; тому така ознака у жодному разі не 

вичерпує сутності явища права, проте вона вва-

                                                           
5 Див. напр.: Суслов В.В. Герменевтика и юридиче-

ское толкование // Государство и право. – 1997. – № 6; 

Див. напр.:Сузенцов В.Г., Алексеев А.П. Гносеологи-

ческая функция герменевтического понимания // Поз-

нание и язык. – М., 1984; Див. напр.:Сузенцов В.Г., 

Алексеев А.П. Гносеологическая функция герменев-

тического понимания // Познание и язык. – М., 1984. 
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жається суттєвою з огляду на вмотивованість 

правоназви. Вона виконує функцію вказівки на 

пізнану властивість, грань відповідного соціаль-

ного явища задля відмежування останнього від 

інших явищ (так звана дистинктивна функція). А 

відтак постає питання: чи є достатньою дисти-

нктивна здатність цієї ознаки поняття?  

У випадку, коли в основу правоназивання по-

кладається одна можлива ознака певного соціа-

льного явища, тобто така сема опорного значен-

ня, як або справедливість, або спрямовуваність, 

або ж свобода (три семи, виявлені в індоєвропей-

ських мовах), не викликає сумніву, що на мо-

мент, коли за конкретно-історичних умов відбу-

валися номінаційні процеси, дистинктивна здат-

ність такої ознаки була достатньою для задово-

лення потреб соціальної практики.  

Лише в процесі історичного розвитку суспіль-

ства виникає потреба у, так би мовити, «навішу-

ванні» інших сем на попередню, вже існуючу 

правоназву, наслідком чого може бути збагачен-

ня її сигніфікативного значення, проходження 

вторинних номінаційних процесів (що якраз і 

спричиняє зміну денотативної віднесеності пра-

воназви та її полісемію). У цьому випадку (зок-

рема у мовах санскрит, старогрецькій, латинсь-

кій, французькій, італійській, осетинській мовах) 

полісемія правоназви може з’явитися лише у 

зв’язку зі збагаченням сигніфікативного значен-

ня. У латинській же мові мала місце вторинна 

номінація понять вже наявною правоназвою – 

задля задоволення певних потреб. 

Чи досягне суб’єкт комунікації такої ж самої 

інтерпретації та розуміння значення правоназви, 

що його мав на увазі співрозмовник у тому випа-

дку, коли правоназва має дві первинні семи (як 

це властиво слов’янським та германським мо-

вам)? У мовознавчій літературі відстоюється та-

ка позиція: багатозначність слова не розмикає 

меж ані самого слова, ані його конкретного зна-

чення, а є проявом внутрішньої закономірності 

будови мови і пов’язана з обмеженим набором 

одиниць мови та достатністю умов висловлю-

вання, які дозволяють кожному слову функціо-

нувати в одному й тому самому значенні у конк-

ретному акті комунікації. Комунікація не страж-

дає від багатозначності слова, а відбувається (ви-

конує своє призначення) внаслідок можливості 

комбінувати одиниці мови задля вираження саме 

того значення, яке потрібне у висловлюванні 

суб’єктам комунікації1.  

                                                           
1 Уфимцев А.А., Разноуров Э.С., Кубрякова Е.С. 

Языковая номинация. – М, 1977. – С.113-115. 

Проте з наведеним твердженням важко пого-

дитися з огляду на те, що у разі комбінації мов-

них одиниць створюються нові їх значення, які 

можуть інтерпретуватися співрозмовником ін-

акше (і особливо це стосується правоназви та 

процесів письмової комунікації), аніж у тому 

значенні, в якому був вжитий такий мовний знак. 

Це може відбуватися за рахунок неоднозначної 

інтерпретації суб’єктами комунікації сигніфіка-

тивного значення слова (шляхом вказівки пер-

шим суб’єктом на одну ознаку сигніфікату по-

няття, тоді як другий суб’єкт інтерпретує зовсім 

іншу ознаку цього ж сигніфікату). Крім того, ви-

користання поняття може супроводжувати таке 

явище, як конотація – коли у поняття включа-

ються ті ознаки, котрі не включаються в його 

сигніфікат, але «оточують» його у мові внаслідок 

різних, зокрема пізнавальних, асоціацій. Комбі-

нація мовних знаків саме й забезпечує незмін-

ність денотативної віднесеності слова, проте ви-

являється безсилою перед можливістю неодно-

значної інтерпретації правоназви іншим співроз-

мовником, якщо їй властива бісемія первинного 

значення. До цієї обставини додається ще й 

вплив конотацій, які, власне, й зумовлюють ви-

користання того чи іншого сигніфікативного 

значення. Можливість неоднозначної інтерпре-

тації значно зростає у разі письмової комунікації 

між співрозмовниками – в умовах інтерпретації й 

розуміння письмового тексту. Отже, бісемія пер-

винного значення правоназви у слов’янських та 

германських мовах є об’єктивною гносеологіч-

ною передумовою полісемії цієї правоназви. 

 Таким чином, мовленнєві (власне мовні) за-

кономірності функціонування правоназви детер-

мінують або достатню дистинктивну здатність 

тієї ознаки, що покладається в основу правоно-

мінації (як це має місце у більшості досліджених 

індоєвропейських мов, зокрема у мовах санск-

рит, старогрецькій, латинській, французькій, іта-

лійській та осетинській), або ж недостатню її ди-

стинктивну здатність поряд із конотацією (як це 

має місце у слов’янських та германських мовах). 

Проте внаслідок вторинних номінаційних проце-

сів, зокрема термінологізації, в усіх цих мовах 

виникає полісемія правоназви. 

Запозичення правоназви з іншої мови (яка є 

окремим проявом закономірності розвитку мови 

– запозичення слів з іншої мови внаслідок впли-

ву конкретно-історичних факторів) набуває са-

мостійного значення як мовленнєва закономір-

ність правоназивання з огляду на підпорядку-

вання їй правоназви в іранській групі індоєвро-

пейської мовної сім’ї. Вплив такої закономірнос-
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ті мав своїм наслідком механічне перенесення 

правоназви з арабської мови1 в мови іранської 

групи без будь-якої зміни її значень. Внесена та-

ким чином в іншу мову правоназва функціонує, 

підпорядковуючись тим закономірностям, під 

впливом яких вона утворена, і може покладатись 

в основу утворення похідних слів. Автохтонні ж 

символи, що позначають «правові»поняття у мо-

вах іранської групи, а) функціонують паралельно 

з, так би мовити, «інорідними елементами», при-

внесеними у мову, тобто із запозиченими право-

назвами (як це має місце щодо мов перської та 

афганської, де поряд із запозиченою з арабської 

мови правоназвою «haqq» для позначення по-

няття про справедливість використовують і сло-

во «adalāt») або б) функціонують паралельно з 

тими похідними від запозичених правоназв, які 

позначають ті ж самі поняття, що й автохтонні 

слова (наприклад, у таджикській мові, це ж по-

няття позначають словами «хакконият» (похід-

не від «хак») та «адолят»). 

Загальносоціальні закономірності правона-

зивання розподілимо умовно на а) психофізичні 

та б) власне соціальні. До перших можна віднес-

ти асоціативну здатність та вибіркову зацікавле-

ність людського мислення – прагматичні факто-

ри, що детермінують правоназивання. При цьому 

асоціативна здатність мислення людини спира-

ється на явище конотації та впливає на вибір мо-

вної форми, яка покладається в основу правона-

зивання на основі асоціативної сітки відповідних 

понять – означуваного й опорного. Зокрема пра-

воназви в індоєвропейських мовах первинно 

асоціювалися – за рахунок пізнавальної конотації 

– з поняттями а) спрямування, визначення 

обов’язкової поведінки, б) справедливості, в) 

свободи або ж г) одночасно (інтегровано) із по-

няттями справедливості (правди) та спрямування 

поведінки. Вибіркова зацікавленість мислення 

людини, яка виражається у певному її ставленні, 

у певній оцінці навколишньої дійсності та самої 

себе, у певному переживанні цього ставлення, 

дістала свій прояв у поняттєвому відображенні 

лише деяких властивостей відповідного цілісно-

го явища – а саме тих його властивостей, граней, 

які – з огляду на потреби людини, групи, суспі-

льства – стали предметом оцінки (хоча об’єктом 

розуміння було явище в цілому). Як було зазна-

чено, на основі такої вибіркової зацікавленості 

відбувся вибір тієї ознаки, що її покладено в ос-

нову правоназивання; хоча у понятті права, ма-

                                                           
1 Про первинне значення правоназви в арабській мові 

див.: Munged Aţţulabi dar El-Mashred Publishers. – Bei-

rut, 1986. – С.132. 

буть, були відображені ще й інші пізнані власти-

вості соціального явища, проте суттєвою (тобто 

такою що зрештою була покладена в основу но-

мінації), вважали саме таку, а не іншу ознаку, що 

й знайшло закріплення у певній правоназві в ме-

жах певної мови. 

До других, власне соціальних, закономірностей 

правоназивання в індоєвропейських мовах можна 

віднести його зумовленість суспільними фактора-

ми. До останніх належать насамперед: конкретно-

історичний етап розвитку суспільства з наявною 

матеріальною та культурною базами, соціальний 

досвід людини–комунікатора, набутий нею на 

цьому етапі розвитку суспільства, досвід спільноти 

(до якої належить ця людина – суб’єкт правонази-

вання). Такий досвід впливає на правоназивання як 

безпосередньо, так і опосередковано.  

Безпосередній вплив соціального досвіду на 

правоназивання дістає закономірний прояв у тому, 

що такий досвід зумовлює соціально-змістовне 

наповнення матеріального носія, який забезпечує 

асоціативну здатність мислення людини, скерову-

ючи таким чином відповідні її асоціації саме на 

опорне поняття правоназви та детермінуючи акту-

альне значення об’єкта правоназивання опорним 

значенням (значеннями). Саме соціальний досвід 

визначає межі денотату поняття права, а відтак 

встановлює денотативну віднесеність слова.  

Опосередкований же вплив соціального дос-

віду на процес правоназивання має місце в про-

цесі вибору ознаки, що її покладено в основу 

правоназивання саме такою, а не іншою, звуко-

вою формою. А такий вибір, як зазначалося ра-

ніше, зумовлений потребами та інтересами лю-

дини – суб’єкта правоназивання (або ж потреба-

ми спільноти, до якої вони належать) в ході акту 

комунікації. Такий акт є нічим іншим, як актуа-

лізацією, проявом соціального досвіду такого 

суб’єкта. Безперечно, вплив соціального досвіду 

людини має місце і щодо результату правонази-

вання – правоназви. Це проявляється у тому, що 

соціальний досвід людини, набутий нею в тій чи 

іншій мовній спільноті, встановлює межі значен-

ня правоназви, а відтак – і межі значення, межі 

розуміння відповідного соціального явища.  

Така власне соціальна закономірність право-

називання, як його конкретно-історична зумов-

леність, проявляється у тому, що в гносеологіч-

ному плані до початкового моменту встановлен-

ня номінативного значення правоназви відно-

ситься вибір підстави правоназивання ще за умов 

первісності – з появою силабічних систем писе-

мності. Та й загалом, будь-які конкретно-істо-

ричні умови розвитку суспільства накладають 
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свій відбиток на соціальний досвід суб’єкта право-

називання, а відтак і на сам акт правоназивання, 

впливаючи навіть на такий, здавалося б «техніч-

ний» момент, як вибір підстави правоназивання1. 

Таким чином, пояснення вмотивованості правоназ-

ви, її невипадковості неможливе без урахування 

конкретно-історичних умов існування суспільства, 

за яких виникла й функціонує правоназва. 

Загальні висновки. Нагадаємо, що завдання 

представленого тут дослідження полягало у то-

му, аби виявити ті ознаки поняття права, які: 

1) є суттєвими для цього поняття, оскільки 

були покладені в основу вмотивованої правоно-

мінації у досліджених мовних групах; 

2) відображали пізнані властивості певного 

явища соціальної дійсності, об’єктивували, а від-

так «уособлювали», певний різновид (тип) пра-

ворозуміння, який утвердився за певних конкре-

тно-історичних умов розвитку суспільства. 

Результати здійсненої нами спроби розв’язати 

це завдання дозволяють сформулювати наступні 

положення: 

1. Правоназви у зазначених групах індоєвро-

пейської мовної сім’ї (на час, коли у них відбу-

валися номінаційні процеси) мали такі денотати-

вні віднесеності: 

 явище, яке має властивість (здатність) – 

чи то ззовні як владне джерело, чи то як внутріш-

ній самообов’язок (сумління, віросповідування) – 

спрямовувати поведінку людини у суспільстві (сан-

скрит, мови латинська, французька, італійська); 

 явище, атрибутом якого є свобода (мови 

осетинська, литовська); 

 явище, яке стало предметом оцінювання 

як «справедливе–несправедливе» й було визнане 

справедливим (мови старогрецька, перська, афга-

нська, хінді); 

  явище, яке спрямовує людську поведінку 

у такому напрямку, аби вона оцінювалась як 

справедлива (мови слов’янські, германські, зок-

рема англійська, німецька, норвезька, голландсь-

ка, шведська, датська, ісландська). 

Окремого пояснення вимагає констатація денота-

тивної віднесеності тих правоназв, в основу номінації 

яких покладено таку ознаку поняття про певне явище 

соціальної дійсності, як справедливість.  

Як вважає П. Рабінович, справедливість сама 

по собі не є окремим, «автономним» явищем со-

ціальної дійсності, а становить лише власти-

вість тих чи інших явищ – причому таку власти-

                                                           
1 Стосовно правоназви у старогрецькій мові це було 

яскраво продемонстровано Д. Луковською. Це також 

відслідковується, як було наведено вище, й у латинсь-

кій мові. 

вість, яка «приписується» їм в результаті оціню-

вального пізнання їх значимості (тобто змісту їх 

впливу) для життєдіяльності певних суб’єктів. З 

огляду на це, справедливість (або ж, навпаки, 

несправедливість) не утворює самостійну дено-

тативну віднесеність; а в якості останньої висту-

пає, у даному випадку, якраз те явище, якому 

притаманна саме така значимість («справедли-

ва», тобто позитивна, корисна, або ж «несправе-

длива», тобто негативна, шкідлива). Можна го-

ворити лише про «вплетення» ознаки справедли-

вості у структуру сигніфіката поняття про певне 

соціальне явище. Іншими словами, поняття спра-

ведливості неодмінно, невідворотно використо-

вується субєктами суспільного життя для оцінки 

явищ соціальної дійсності, що має закономірним 

наслідком начеби «вростання» цього поняття у 

саме поняття про відповідне явище.  

Отже, у поняття про певне соціальне явище 

включається й така ознака, як справедливість, – 

ознака, яку в процесі становлення розуміння да-

ного явища і було покладено в основу його номі-

нації саме цим, а не іншим словом – правоназ-

вою. Таким чином, поняття справедливості є ми-

сленнєвою категорією, яка виконує функцію 

критерію оцінювання різними субєктами факти-

чного стану речей, певних явищ соціальної дійс-

ності під зазначеним кутом зору – в аспекті їх 

значення для задоволення людських потреб.  

Встановлення денотативної віднесеності право-

назви у германській та слов’янській мовних групах 

вимагає, як виявилося, вже інтегрованого враху-

вання двох первинних сем спрямовуваності та 

справедливості поведінки внаслідок бісемії опор-

ного значення залежно від наголосу (слов’янські 

мови (прáвий, правúй)) або ж від наявності двох 

опорних значень (германські мови).  

Денотативна віднесеність правоназви у латин-

ській мові є, як виняток, зміненою внаслідок 

вторинної номінації, проте зі збереженням сема-

нтичної закономірності, яка проявляється у не-

випадковості номінації. 

2. У процесі історичного розвитку суспільст-

ва, розширення соціального досвіду відбувалося 

семантичне збагачення сигніфікативного значен-

ня правоназв з огляду на пізнання нових властиво-

стей того соціального явища, для відображення 

якого використовувалось поняття права. Позна-

чення правоназвою понять також і про інші соціа-

льні явища відкрило новий етап у розвитку право-

називання – термінологізацію правоназви. 

3. Саме полісемія правоназви в індоєвропей-

ських мовах якраз і створює об’єктивну переду-

мову неоднозначної інтерпретації позначуваних 
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нею понять, а відтак і плюралізму праворозумін-

ня у різноманітних актах комунікації (усної чи 

письмової) як на професійно-практичному – 

нормотворчому, нормотлумачному, нормозасто-

совному, нормореалізаційному, так і на доктри-

нальному рівнях. При цьому, попри полісемію 

правоназв, їх денотативна віднесеність у зазна-

чених мовах залишається незмінною. 

4. Таким чином, у правоназиванні в межах ін-

доєвропейської мовної сім’ї відбулася об’єктива-

ція праворозуміння, яке існувало у мовній спіль-

ноті за тих конкретно-історичних умов, коли ма-

ли місце відповідні правономінаційні процеси. 

Більше того, можна констатувати, що у правона-

зиванні в цій мовній сім’ї простежуються, від-

дзеркалюються принаймні два основні типи (різ-

новиди) праворозуміння: «позитивістський» (у 

мовах санскрит, латинській, французькій, італій-

ській) і «природний» (у мовах старогрецькій, 

перській, афганській, хінді). До природного пра-

ворозуміння, мабуть, тяжіють і такі правоназви, 

які позначають поняття про свободу (в осетинсь-

кій та литовській мовах). У правоназвах деяких 

мов можна побачити начеби певні модифікації 

(«комбінації») основних типів праворозуміння. 

Так, як відзначалось, у германських та слов’янсь-

ких мовах правоназви позначають поняття про 

такі явища, які здатні ззовні спрямовувати пове-

дінку саме у бік справедливості (правди). 

5. Отже, сформульована на початку цієї статті 

гіпотеза про невипадковість залежності між пра-

ворозумінням і правоназвами (правоназиванням) 

знайшла певне підтвердження у нашому дослі-

дженні. Виявлено щонайменше два різновиди 

правоназв, кожен із яких прямо корелює з відпо-

відним основним типом праворозуміння – «пози-

тивістським» або ж «природним». Тим самим 

виявляється, окрім іншого, історична першопо-

чатковість саме таких типів праворозуміння.  

І чи не є весь наступний розвиток правової 

думки (та й, можливо, державно-регулятивної 

практики) підтвердженням згаданої кореляції? 

Наскільки ж викладені щойно висновки спра-

вді мають об’єктивно закономірний, всезагаль-

ний характер, намагатимемось перевірити пода-

льшими дослідженнями правоназв у інших мов-

них сім’ях. 

 

Т.И. Дудаш 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОПОНИМАНИЯ: ЯЗЫКОВОНОМИНАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ) 

 

Исследование правоназывания позволяет определить, какое же явление отображается понятием о 

праве; иначе говоря, на каком варианте, типе правопонимания закономерно основывается то или иное 

правоназывание. Автор приходит к этому заключению в результате исследования правоназваний в 20 

языках индоевропейской языковой семьи с использованием положений герменевтики и лингвистики, 

в частности общей теории номинации и этимологии.  

 

T. I. Dudash 

 

THE ISSUE OF LAW-UNDERSTANDING: A NOMIMATIONAL ASPECT 

(RESEARCH BASED ON INDO-EUROPEAN LANGUAGES) 

 

Consideration of the understanding of law enables determination of what a phenomenon is denoted by a 

concept of law based on comprehension of law based on regular law-nomination. Such a conclusion is a re-

sult of the consideration of law «names» in 20 languages of the Indo-European language family by the way 

of the application of the hermeneutic and linguistic methodological matters, namely the general theory of 

nomination and etymology. 
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ФІЛОСОФІЯ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 

 
Аулис Аарньо 

Университет Тампере (Финляндия) 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАКОНОВ 

Несколько мыслей о теоретической и практической юридической науке 
 

(Перевод за працею: Aulis Aarnio. The Systematisation and Interpretation of Statutes.  
Some Thoughts on Theoretical and Practical Legal Science) 

 

1. Вместо введения 

 

Я начну с различения трех понятий, нужных 

для понимания темы. Во-первых, это понятие 

метода, во-вторых, характеристика того, что бу-

дет пониматься под юридической наукой (а 

именно, юридической догматикой или 

«Rechtsdogmatik») и, в-третьих, разъяснение ме-

тода дискурса, принятого в этой статье. 

 

1.1. Некоторые базовые понятия 

 

В связи с естествознанием, например, слово 

«метод» относится к группе понятий, выводов и 

норм, при помощи которых становится возмож-

ным собирать данные, обрабатывать их, выдви-

гать детерминирующие гипотезы, проверять их и 

записывать полученные результаты. Огрубляя 

ситуацию, метод в этом смысле является «уста-

новлением исчисления», которое гарантирует 

результат после того, как соответствующие 

факты напитают систему. 

Метод юридической науки не является и не мо-

жет быть таковым. Как говорил мой учитель Аатос 

Аланен (Aatos Alanen), юридическое мышление – 

не математика. Подчеркивая эту мысль, Аланен 

хотел привлечь внимание к тому факту, что юри-

дическое мышление (как в случаях интерпретации 

или практического применения норм), не является 

механическим процессом, который подчиняется 

однозначным правилам. Образно говоря, это дело 

взвешивания и балансирования. 

Если принимать в расчет это замечание (как и 

должно быть, по моему мнению), метод юриди-

ческой науки выглядит скорее точкой зрения 

правосудия, чем простой системой исчисления. 

Степень, до которой эта точка зрения может 

быть определена, станет очевидной позже. Пока 

достаточно повторить основное заявление: так 

называемый метод юридического мышления не 

тождествен методам естествознания или техни-

ческого исследования. 

Философски говоря, это различие сводится к 

широко обсуждаемой проблеме «двух культур». 

Лорд Чарльз Перси Сноу еще в 1959 выступил с 

заявлением о том, что «научные культуры гумани-

тарных дисциплин и естествознания настолько ра-

зошлись друг от друга, что между ними все расши-

ряется пропасть непонимания»1. Этим коммента-

рием Сноу инициировал размышления ученых о 

том, существует ли такая пропасть, и если сущест-

вует, то чем она может быть заполнена.  

Я полагаю, что это различие может быть от-

части прояснено тем способом, который сформу-

лировал Георг–Хенрик фон Вригт2. Он проводит 

методологическое разделение между естество-

знанием и гуманитарными науками, «Naturwis-

senschaften» и «Geisteswissenschaften», на том 

основании, что естествознание объясняет явле-

ния, тогда как гуманитарные науки интерпрети-

руют и понимают дела и события. Таким обра-

зом, гуманитарные дисциплины можно с полным 

основанием назвать «гуманитарными науками»3.  

В этом пункте позвольте и мне раскрыть мои 

методологические карты. Я связываю юридиче-

скую науку с семейством гуманитарных дисцип-

лин следующим способом: юридическая наука не 

объясняет, а интерпретирует, и таким образом 

имеет дисциплинарные связи, например, с исто-

рическим и литературным исследованием. Одно-

временно юридическая наука на ее самом глу-

                                                           
1 E. Saarenheimo (ed.), Aikanime kaksi kulttuuria. 

Hummistisen ja liionnontieteellisen kulttuurin välistä 

rajankäyntiä (Две культуры нашего времени. Определе-

ние междисциплинарных границ между культурами 

гуманитариев и натуралистов), Porvoo, 1967, 5 и 138 ff.  
2 G.-H. von Wright, Explanation and Understanding. 

New York, 197І. 
3 M. Juntunen and L. Mehtonen, Ihmistiéteiden filosofiset 

perusteet (Философские основания гуманитарных на-

ук), Jyväskylä, 1977. 
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бинном уровне является социальной наукой, хотя 

ее точка контакта с эмпирическими социальными 

науками проблематична1. Но я пока оставлю эти 

семейные связи с социальной наукой, и возвра-

щусь к юридической науке.  

 

1.2. О юридической науке 

 

Понятие юридической науки неоднозначно. 

Оно охватывает несколько специализированных 

областей, которые являются отчасти незави-

симыми и отчасти взаимозависимыми, а именно 

юридическая догматика, социология права, срав-

нительная юриспруденции и история права. 

Кроме того, часто говорят о теории права как о 

самостоятельной области исследований. Поэтому 

более правильным было бы говорить о юридиче-

ских науках во множественном числе2. 

Наиболее старой из них, и вероятно наиболее 

значимой для практики в континентальной Ев-

ропе, является юридическая догматика. Тради-

ционно ее задачи были определены как (l) интер-

претация содержания законов и (2) системати-

зация юридических норм. Первая задача имеет 

практическую нацеленность, а вторая связана с 

теоретическим измерением юридической науки. 

По причинам, к объяснению которых я вернусь 

позже, я говорю о практической и теоретической 

юридической науке. Каждая из них имеет свои 

собственные методы, но, тем не менее, они нахо-

дятся во взаимодействии друг с другом3. 

При рассмотрении истории права очевидно, что 

практические и теоретические акценты в юридиче-

ской науке постоянно изменяются под воз-

действием обстоятельств и запросов каждого об-

щества. Конечно, так было и в случае Финляндии, 

на социально- правовую историю которой я буду 

ссылаться в следующих секциях данной статьи.  

Характерными особенностями финского юри-

дического мышления, начиная с последней части 

периода автономии, а именно приблизительно c 

1880 года и до конца Второй Мировой войны, 

были, с одной стороны, легализм, и, с другой 

стороны, конструктивизм, связанный с легализ-
                                                           
1 Подробнее см. A. Aarnio, «Onko oikeustiede 

yhteiskuntatiede?» (Является ли юридическая наука 

социальной наукой?), Lakimies, 1993, p. 492 ff.; id., 

«Yksilö ja yhteiskunta. Oikeusfilosofm näkökulma» (Ин-

дивидуум и общество. Взгляд философа права) в: Mut-

ta missa on yhteiskunta? (Но где общество?) Festschrift 

for Kauko Pietila, S. Hakala, K. Sondermann and T. 

Uusitupa (eds.), Tampere, 1996, 109 ff. 
2 Id., Laintulkinnan teoria (Теория юридической интер-

претации), Helsinki, 1989,47 ff.  
3 Id., ibid., 302 ff. 

мом. Под первым я имею в виду установку на 

закон и на значение законодателя как на первич-

ный источник юрисдикции, которая подчеркива-

ет буквальную интерпретацию закона и таким 

образом отказывается принимать гибкое приме-

нение закона. Конструктивизм, с другой сто-

роны, подчеркивает значение понятий в юриди-

ческом мышлении. Он был воплощен в немецком 

понимании концептуальной юридической догма-

тики («Begriffsjurispnidenz»), которое было прив-

несено в Финляндию в 1880–е Робертом Монт-

гомери (Robert Montgomery). Его влияние в фи-

нском гражданском, уголовном и процессуаль-

ном праве стало ослабевать только в 1930-х го-

дах4. 

 

1.3. Точка зрения 

 

В указании отправных точек для того способа 

мышления, который я представляю, нужно 

упомянуть еще о двух вещах.  

Я получал юридическое образование, специали-

зируясь в пределах общей дисциплины граждан-

ского права, но уже в на ранних стадиях мои пре-

подаватели Матти Ылюстало (Matti Ylöstalo) и Си-

мо Циттинг (Simo Zitting) направили мой интерес к 

наследственному праву и, соответственно, к праву 

семейной собственности. Эта ориентация позднее 

повлияла на мой способ понимания фундамента-

льных вопросов юридического мышления. 

Финское наследственное право, подобно праву 

собственности и обязательственному праву, нахо-

дилось под сильным влиянием концептуальной 

юридической догматики фактически до конца 

1950-х. Урегулирование вопросов финского права 

наследования5 было определено классическими 

спорами немецкого наследственного права, типа 

того, является ли состояние умершего (a defunct) 

независимым юридическим институтом, является 

ли право наследника на совладение делимым или 

неделимым, и является ли доля наследника в сос-

тоянии неизменной либо изменяемой. 

 С другой стороны, после Второй Мировой 

войны Финляндия быстро начала эволюциони-

ровать от аграрного общества к современному 

                                                           
4 Его же, «Suomalaisen oikeusteorian kehityspiirteita» 

(Особенности развития финской теории права), 

Lakimies,.l973, 339 ff. Более широко о развитии кон-

цептуальной юридической догматики в Финляндии 

см. H.T. Klami, Oikeustaistelijat (Легалисты), Porvoo, 

1977, 66 ff., особенно 77 ff.  
5 A. Aarnio, Perillisen oikeusasemcista (О правовом ста-

тусе наследника), Porvoo, 1967. 

23 ff. and 88 ff. 
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индустриальному, а затем и к постиндустриаль-

ному обществу. Изменения происходили насто-

лько быстро, что в 1950-х и 1960-х годах Фи-

нляндия была среди наиболее быстро изменяю-

щихся стран мира. Этот динамизм не мог не пов-

лиять на юридическое мышление и появление 

новых проблем в юридической догматике. 

Изменения в гражданском праве было пред-

сказаны уже между 1920–ми и 1930–ми годами 

некоторыми финскими шведско-язычными пра-

воведами, например, Эриком Хольстрёмом (Eric 

af Hällström). Однако, предсказанная им перехо-

дная стадия наступила только в конце 1940-х – 

начале 1950-х годов1. Тогда Йонна Вуорио (Jonna 

Vuorio) в трудовом праве, Осви Лахтинен (Osvi 

Lahtinen) и Матти Ылюстало (Matti Ylöstalo) при 

обсуждении общих вопросов гражданского права 

и Симо Циттинг (Simo Zitting) в праве собствен-

ности перенесли центр методологии с концепту-

альной юридической догматики на так 

называемую аналитическую юриспруденцию. 

Естественно, что их предшественниками были 

представителями Упсальской школы, прежде 

всего Карл Оливекрона (Karl Olivecrona) и Альф 

Росс (Alf Ross), но также и включали и других 

авторов, подобных Йостену Ундену (Östen 

Undén)2. 

На финское юридическое мышление также не-

посредственно влиял англо-саксонский мир. Это 

происходило из–за роста влияния аналитической 

философии, которая заняла доминирующее поло-

жение после Второй Мировой войны. Ключевыми 

фигурами в ней были Эйно Кайла (Еіnо Kaila), а 

позднее Георг-Хенрик фон Вригт. Последний был 

близок к ведущим финским теоретикам. 

Таким образом, стало ясно, что юридическая 

наука должна была отделиться от бал ласта кон-

цептуальной юридической догматики и форми-

ровать способ мышления, который мог бы выпо-

лнить требования динамики все более сложного 

общества собственников, которое открыто приз-

нает конфликты интересов. 

В Финляндии осуществленный Симо Циттин-

гом анализ понятия прав собственности предло-

жил некоторый вид парадигматической модели 

                                                           
1 Более подробно об этих изменениях см. М. Heiin, 

Lainoppi ja metafysiikka. Tutkimus skandinaavisen oi-

keusrealismin tieteenkuvastaja сенатор vaikutuksesta 

Suomen siviilioikeuden tutkimuksessa mosina 1920–1960 

(Юридическая догматика и метафизика. Трактат о 

парадигме юридического реализма и его воздействии 

на исследования финского гражданского права в пе-

риод 1920–1960 гг.), Helsinki, 1988, 276 ff. 
2 Id., ibid., 199 ff. 

для нового мышления. Циттинг основывал свою 

работу на известном анализе Хохфельда 

(Hohfeld) и Альфа Росса, но он применял эти об-

разцовые модели к потребностям финской юри-

дической системы и общества оригинальным и 

творческим путем3. 

Фон Вригт был членом Теоретического кружка, 

возглавляемого Отто Брусиином (Otto Brusiin). 

Я всплыл в этом мире как студент юридической 

науки в конце 1950-х, и по совету Симо Циттинга в 

1959 году начал изучать юридическую теорию 

Альфа Росса. Этот выбор определил мои методи-

ческие поиски в течение последующих лет. Факти-

чески, вся моя карьера ученого юриста с тех пор 

была (со всем должным уважением) дистанциро-

ванием от Альфа Росса, которого я все еще считаю 

самым сильным теоретиком права, когда–либо 

имевшим влияние на скандинавские страны. 

Заканчивая этот обзор, я хотел бы сделать неко-

торое уточнение. Для моего видения вопросов ме-

тода было характерно различение между обсужде-

нием метода и использованием метода. Среди 

других сюжетов, юридическая теория исследует 

метод юридической науки и юридического 

мышления в целом. Предметом различия есть ме-

тод. Со своей стороны, практик юридической нау-

ки использует («применяет») определенный метод, 

независимо от того, признает ли он это или нет.  

Мой интерес к теории юридического мышле-

ния, как теоретической, так и практической юри-

дической науки, имеет корни прежде всего в по-

требностях юридического исследования, ко-

торым я занят, и во-вторых, в «неадекватном са-

мопонимании» (inadequate self–understanding), 

которым я был занят в вопросе о том, что я де-

лаю тогда, когда я систематизирую или интерп-

ретирую законы (юридические нормы). Какова 

теоретическая природа деятельности, 

называемой юридической наукой – моя собст-

венная работа? 

Так я пришел в область юридической теории, 

начав с юридической науки. Это было сущест-

венным фактором в определении способа, ко-

торым я ставил, и буду ставить свои вопросы. 

Это путешествие также вело к тому, чтобы по-

                                                           
3 См. подробнее S. Zitting, «Omistajan oikeuksista ja 

velvolli-suuksista I-II» (О правах и обязательствах вла-

дельца I-II), Lakimies, 1952, 387 ff. и 640 ff., его же, 

«Omistu, soikeudesta systemaattisena käsitteenä» (О 

собственности как понятии систематики), там же., 

1953, 590 ff.; его же, «Kysymys omistusoikeuden 

slirtymähetken määräämisestä» (Вопрос об определении 

переходного момента собственности), там же, 1955, 

640 ff. 
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нять скандинавскую традицию всегда трактовать 

теоретические вопросы под углом зрения нали-

чия в них практического акцента. Название этой 

дисциплины, общей юриспруденции (general ju-

risprudence), было рождено по прихоти случая.  

Оно связано с тем фактом, что каждый значи-

тельный скандинавский теоретик юриспруден-

ции был юристом по образованию. Список 

внушителен: Альф Росс, Карл Оливекрона, Ви-

льгельм Лундштедт (Vilhelm Lundstedt), Пер-

Олоф Экельоф (Per-Olof Ekelöf), Стиг Йергенсен 

(Stig Jergensen), Торстейн Экхофф (Torstein Eck-

hoff), Александр Печеник (Aleksander Peczenik), 

Стиг Стрёмхольм (Stig Strömholm), Отто Бру-

сиин, Каарле Макконен (Kaarle Makkonen) и др. 

Я не исключаю ту точку зрения, что человек, 

который не имеет опыта в юридическом иссле-

довании, не может говорить о методе актуальной 

юридической науки. То, что лежит в основе так 

называемого знания деятеля (knowledge of the 

doer), есть реконструкции опыта исследователя 

посредством теоретических понятий. В любом 

случае, очевидно, чтобы быть способным гово-

рить о методе юридической науки, не делая его 

изложение слишком сухим, следует использовать 

результаты исследований судей, юристов, адми-

нистраторов; необходимо быть способным гово-

рить о проблемах, с которыми они знакомы, и 

делать это, используя язык, который не является 

для них совершенно чужим. 

Точно так, как невозможно испечь ржаной хлеб, 

используя рецепт для слоеного пирога, так же не-

возможно предложить методические инструкции 

некоторой другой науки продуценту юридического 

знания. Таким было наставление, полученное мной 

от моих учителей, и которому в течение прошлых 

тридцати лет, насколько мог, я стремился следо-

вать – путем проб и и ошибок, – чтобы выдвинуть 

свою версию Теоретической Юриспруденции, ин-

ыми словами, Систематизацию Правил Закона (the 

Systematisation of the Rule of Law). 

 

2.1. Отправной пункт 

 

То, что было представлено выше, хотя в сок-

ращенной форме, показывает, что я начинал 

свою карьеру в теоретической юридической 

науке. Учитывая преобладающую ситуацию в 

начале 1960-х, единственным способом ухода от 

застойной постановки вопросов в наследствен-

ном право было сломать традицию, основанную 

на германской концептуальной юридической до-

гматике. Вместо того, чтобы делать существую-

щую проблематику все более острой и ясной, 

вопросы все больше запутывались (were turned 

topsy turvy). Почему? Ответ простой. 

Структура юридической нормы (правила) ве-

зде одна и та же: к описанию некоторых наборов 

обстоятельств (F) присоединяются описания 

юридических последствий (S). Основная задача 

практической юридической науки прояснить от-

ношения между фактами и обстоятельствами 

/юридическими последствиями (F  S). Однако, 

чтобы быть способным схватить ядро различных 

юридических явлений, например, прав собственно-

сти, разрешения, компенсации ущерба или не-

действительности (сделки), юридическая наука 

должна иметь корпус понятий, достаточно адеква-

тных для того, чтобы их дифференцировать. Поня-

тия, которые являются слишком абстрактными или 

неоднозначными, не позволяют распознать харак-

теристики отношений между явлением факта и 

последствием. Закон становится, так сказать, не-

прозрачным. Это было вопросом, поставленным в 

методологическом повороте после Второй Миро-

вой войны. Я приведу только один пример. 

 

2.2. Кризис в трактовке прав наследования 

 

Классическая германская юридическая наука 

потратила много энергии впустую при обсужде-

нии того, переходит ли наследство к наследнику 

в фактический момент смерти, или ли такой пе-

реход (transfer) происходит впоследствии в неко-

тором будущем моменте времени. Исходным 

пунктом было то, что переход имеет место в не-

который момент, и таким образом проблема со-

стоит в точном определении этого момента. 

Аналитическое исследование вообще отбросило 

эту проблему и заменяло ее другой: что на самом 

деле значит переход наследства?  

Когда проблема определена таким способом, 

есть несколько возможных ответов, пригодных 

для определения фактического момента такого 

перехода. Ядро проблемы состоит не в том, что 

нет какого-то определенного момента, но что 

переход наследства, так же как права собствен-

ности вообще, является курсом последователь-

ных событий, которые имеют юридическое зна-

чение. Согласно этому способу фазового раз-

мышления, есть некоторые эффекты, связанные 

со смертью покойного и некоторые другие, свя-

занные с принятием наследства, точно таким же 

образом, как при распределении имущества. 

Это вопрос целесообразности («вопрос вку-

са»), является ли наследование декларирован-

ным, чтобы быть переданным от покойного к 

наследнику в момент смерти или в более поз-
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днем пункте. Решающий фактор есть то, что 

следует точно иметь в виду под термином «пере-

ход», то есть какие именно юридические послед-

ствия связаны с какой именно композицией фак-

тов и обстоятельств. В рамках хронологического 

измерения мы можем говорить о многоуровне-

вом переходе (multi–staged transfer)1. 13 

Даже аналитическая юридическая наука не спо-

собна избавиться от юридических понятий. С этой 

точки зрения она никогда не была в оппозиции к 

концептуальной юридической догматике. Анали-

тическая юридическая наука только бросила вызов 

понятию концептуальной юридической догматики, 

согласно которому юридические последствия мо-

гут быть получены из юридических понятий. Тезис 

звучит так: содержание юридической нормы не 

может быть выведено из понятий.  

Согласно аналитической юридической науке, 

понятия – это инструменты для получения более 

точной системы законов. Как сказал мой учитель 

Симо Циттинг, должна быть развита способность 

формулировать требования современного права 

и общества более точно, чем прежде. Таким об-

разом, новизна состояла в переформулировке 

вопросов, а не в отбрасывании понятий или в 

самодостаточной медитации над ними2. 

В то время такое понимание имело решаю-

щий эффект на мою работу. Я ощущал потреб-

ность поместить проблематику немецкий конце-

птуальной юридической догматики новым спо-

собом. Задача состояла в том, чтобы создать 

новый, лучше текстурированный корпус поня-

тий, который сделал бы возможным анализ от-

ношений факт–последствия, существенных для 

права наследования. Более богатый корпус поня-

тий дает – как я думал – более богатые ответы. 

Только тогда правосудие сможет начинать раз-

мышление над предварительными условиями 

того конкретного общества, к которому оно при-

надлежит. И если есть что-нибудь в этом роде, то 

оно существенно, так как юридические понятия 

должны быть согласованы во всех случаях с соо-

тветствующими условиями общества. 

С понятиями 1930-х и их сопутствующими 

вопросами, было невозможно справиться со ска-

                                                           
1 A. Aarnio, Perillisen oikeusasemasta (О юридическом 

статусе наследника), 63 ff. 
2  См., напр., S. Zitting, «Kysymys 'omistusoikeuden 

siirtymähetken määräämisestä» (Вопрос об определении 

момента перехода собственности), 664 ff. and id., 

Omistajanvaihdoksesta silmälläpitäen erityis^sti 

lainhuu^atuksen vaikutuksia (Об изменении собствен-

ности с особым вниманием к воздействию регистра-

ции имущества), Helsinki, 1951, II1 ff.   

ндинавской послевоенной действительностью 

1960-х. Было и остается существенным прини-

мать во внимание вопросы о предварительных 

условиях настоящего времени, и если выработан 

такой навык, юридическая наука способна отве-

тить на вызовы современного общества. Это и 

было тем теоретическим основанием, на котором 

строились финские аналитические исследования 

гражданского права приблизительно с конца 

1940-х годов. Это также характеризовало и мой 

теоретический интерес до начала 1970-х. Поми-

мо фундаментальных вопросов права наследова-

ния, мое внимание было обращено к форме и 

формальностям в юридическом мышлении. Бо-

лее точно, это вопросы формы, которые обра-

зуют интересный предмет для аналитического 

исследовательского подхода. Как пример, можно 

привести резюме моих размышлений в начале 

1970-х, которое было издано под названием 

«Формальная неправильность и недействитель-

ность юридической сделки»3.. 

 

2.3. Внимание к переформулировке вопросов 

 

Как я уже указывал, в начале моей карьеры 

мой метод был ясно нацелен на переформулиро-

вание основных концептуальных вопросов. Как 

гласит фраза, ставшая тогда популярной под 

влиянием Людвига Витгенштейна: мир полон 

ответов, остается найти правильные вопросы. 

Уничижительная метафора «мухи за стеклом» 

(fly-on-the-glass-pane) Витгенштейна говорила о 

том же. Вместо того, чтобы пытаться 

выпрыгнуть через стеклянную стенку, мы дол-

жны найти наш путь из ловушки. 

Сказанное выше можно переформулировать 

таким образом, что состояние финского гражда-

нского права, с одной стороны, и преобразования 

финского общества, с другой, естественно ведет 

исследователя 1960-х к общей доктрине закона. 

Переоценка взглядов, казалось, была некоторой 

потребностью практики и примерно двадцать лет 

спустя, когда думали, что важно принять во вни-

мание социальное измерение закона. 

Специфической проблемой интереса для меня 

в начале 1960-х была передача доли в состоянии, 

или части наследования (the transfer of the share 

in the estate). Тогда эта тема близко связана со 

спором немецкого происхождения о том, было 

ли право совладения делимое или неделимое. 

Если бы думали, что оно неделимо, доля состо-

яния индивидуального наследника была бы наи-

                                                           
3 «A.Aarnio, «Formal Incorrectness and the Invalidity of a 

Legal Transaction», Scandinavian Studies in Law, 1971. 
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более близко сопоставима с долей в товарищест-

ве. По своей природе, она подвижна и назначае-

ма (assignable) способом, которым определяется 

доля. Право собственности на долю передается в 

самый момент назначения (the assignment), и на-

значаемый (assignee) замещает назначающего 

(the assignor) как совладелец имущества. Переда-

ча доли в имуществе причиняет передачу всех 

договорных прав и обязанностей. 

Теория делимой, то есть фракционной собст-

венности компании представила проблему таким 

способом, что каждый из совладельцев имел до-

лю каждого индивидуального объекта, включен-

ного в состояние. Таким образом, передача доли 

в состоянии равняется передаче доли каждого 

индивидуального объекта в состоянии, и форма 

передачи определена согласно тому, движим ли 

объект или недвижим. 

Более детальная экспертиза доказала, что про-

тиворечие между этими двумя теориями было час-

тично устранимо, даже при том, что они отлича-

лись по требуемой форме передачи. Независимо от 

деталей противоречия, вся проблема может быть 

устранена при переформулировке вопроса. Более 

существенно не спорить о делимости или недели-

мости совладения, но анализировать: 

• как совместное владение сторонами органи-

зовано после смерти и перед распределением; 

• как начать распределение состояния; 

• кто может участвовать в распределении; 

• как оспаривать распределение, и т.д. 

Каждая из сторон имеет определенное поло-

жение в течение всего времени и объединенного 

владения, и распределения состояния. Эти отно-

шения фактами и последствиями могут быть 

исследованы непосредственно в свете норм Акта 

о Наследовании, но только в том случае, если 

может быть в первую очередь устранена пробле-

ма совместной собственности, вызывающей пот-

ребность в этой фактически ненужной эксперти-

зе1. 

Вопрос о статусе имущества юридического 

лица близко связан с анализом юридического 

положения наследника. Как показал Осви Лах-

тмен (Osvi Lahtmen), этот вопрос также неправи-

льно ставился2. Вместо того, чтобы размышлять 

о юридической природе посмертного состояния, 

                                                           
1 См. более подробно его же, Perillisen oikeusasemasta 

(О юридическом статусе наследника), 104 ff. 
2  См., в частности, O. Lahtmen, «Till läran on juridiska 

personer» (О теории юридического лица). Tidskrift для 

Rettsvitenskap, 1949, 47 ff.; его же, «Kuolinpesä–

konstruktiosta» (Конструкция наследственного имуще-

ства), Lakimies, 1955, 112 ff. 

проблема того, как точно идентифицировать ин-

дивидуальных совладельцев (наследники, бене-

фициарии общего наследства и оставшийся в 

живых до времени распределения супруг) может 

быть решена обращением за помощью к офи-

циальным удостоверениям и другим юридиче-

ским документам, и поэтому нужно рассматри-

вать вопрос, какие отношения преобладают ме-

жду совладельцами. Таким образом, например, 

спор о том, можно ли регистрировать название 

собственности к посмертному состоянию, стано-

вится вторичным вопросом. 

Также не возможно прояснить положение 

стороны в ее отношении к состоянию, если не 

высказываться о понятиях права, обязанности, 

ответственности, компетентности, обязанности и 

свободы. Если у вас нет позиции в отношении 

причинной связи, адекватности, ошибки и дру-

гих основных понятий права на компенсацию, 

невозможно сделать соответствующую эксперти-

зу компенсации в ситуациях совместного управ-

ления имуществом. 

Теоретическая юридическая наука, согласно 

моему пониманию ее в работах 1960-х и позже, 

есть  анализ этих и связанных с ними понятий. 

Теоретическая юридическая наука анализирует 

концептуальные объекты, переклассифицирует 

понятия, формулирует теории, которые помо-

гают улучшить технику интерпретации юриди-

ческих норм без увеличения веса теоретического 

балласта. Проще говоря, теоретическая юриди-

ческая наука систематизирует нормы права. 

 

3. Практическая юридическая наука как 

разъяснение содержания юридической сис-

темы 

 

3.1. Устранение препятствий для интерпре-

тации 

 

От признания этого нужен только короткий 

шаг к идее, которая долго доминировала в моих 

работах о теории юридического рассуждения и в 

наблюдениях, относящихся к методу юридиче-

ского исследования. 

Аналитическая юридическая наука обычно 

пыталась делить традиционные понятия на под-

понятия по двум причинам: 

(1) чтобы предотвращать дедукцию из поня-

тий, и 

(2) чтобы сделать возможной интерпретацию 

юридической нормы таким способом, что каждое 

значимое социальное обстоятельство будет учтено.  

Для моего способа рассуждения последний 
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пункт был решающим. Теоретическая юридиче-

ская  наука высокого уровня (концептуальный 

анализ, формулировка юридической теории, сис-

тематизация) делает возможным для практиче-

скую юридическую науку выполнить сформули-

рованные Симо Циттингом высокие качествен-

ные требования. Нетрудно найти причины для 

этого. Понятия походят на линзу, через которую 

мы наблюдаем «юридическую действитель-

ность». Линза не должна искажать образ, ко-

торый не должен быть неясным или замутнен-

ным. Используя другую фигуру речи, через по-

нятия мы можем «схватить» юридическую нор-

му. Если система понятий недоразвита, закон 

становится непрозрачным, и даже юридическое 

исследование не сможет «схватить» его. Именно 

поэтому только точная система понятий, свобод-

ных от противоречий, допускает надежную ин-

терпретацию юридической нормы, которая удов-

летворит даже конфликтующие юридические 

интересы.  

Эта идея, возможно скромная с современной 

точки зрения, была началом для теории интерп-

ретации, которую я выделил в моих областях, 

частично в сотрудничестве с Робертом Алекси и 

Александром Печеником1. 

 

3.2. Почему необходима теория аргументации? 

 

Прежде, чем я войду в обсуждение деталей 

вопроса, я хотел бы напомнить о двух сущест-

венных факторах в методе обсуждения.  

Теоретические понятия, или еще шире, общая 

дисциплина права, относятся к инструментарию 

любого юриста. Даже самый практически–

ориентированный юрист должен использовать 

основные понятия права в их работе. Никто не 

может решить проблему убытков, не используя 

понятия причинной связи или адекватности. Та-

ким образом, даже если вы попытаетесь «выдво-

рить» теоретические понятия через переднюю 

дверь, то в мгновение ока они прокрадутся через 

заднюю кухонную дверь. Юрисдикция без тео-

рии не существует. 

Вот почему каждое поколение юристов в ри-

мской правовой традиции должно было уделить 

часть умственного капитала в поддержание не-

которого уровня теоретической юридической 

догматики (юридических доктрин) как общей 

дисциплины. Таким, и только таким способом 

можно передать традицию юридического 

                                                           
1 См., напр., A. Aarnio, R. Alexy and A. Peczenik, «The 

Foundation of Legal Reasoning». 

Rechtstheorie, 1981,133 ffl, 357 ff. and 423 ff.  

мышления другому поколению. Она не будет пе-

редана через заучивание наизусть отдельных дел 

или их случайных интерпретаций. Если утрачивае-

тся внимание к общим юридическим доктринам, 

понимание существенных характеристик закона 

также теряется – и, что еще хуже, утрачивается 

ощущение того, что является правильным и непра-

вильным в человеческих (юридических) отноше-

ниях. 

Все же интерес, который был зажжен по всей 

Европе к юридической аргументации – не изобре-

тение философов права. Вопрос стоял не о некото-

ром решении или соглашении между людей, 

увлечённых своим хобби к теории, обсудить для 

немногих интерпретацию и аргументацию специ-

фических суждений в частности. Реальные при-

чины были глубже. Эти причины были освещены – 

лучше, чем кем–либо еще, как я думаю – Гуннаром 

Берггольцом (Gunnar Bergholtz) в его превосхо-

дном исследовании Разум и Автооритет.  

Главная идея Берггольца сводится к следую-

щему: преобладает ясная корреляция между уро-

внем демократического развития и требованиями 

к принятию юридических решений. Требование 

граждан должным образом аргументированных 

суждений не остается пустым. Вера в авторитет 

рухнула, уровень понимания повысился, выросло 

сознание людей об их собственных правах, и 

усилилось взаимодействие между людьми. Гра-

ждане часто спрашивают: «Почему данное дело 

было решено таким-то, а не таким-то способом? 

«Такие вопросы представляют естественный 

вызов носителям юридической власти2. 

«Таким образом, интерес к аргументации в 

юридических решениях возник во всем общест-

ве, а не среди теоретиков. Он был не модой, а 

фактом, продиктованным социальным развити-

ем. Таким образом интерпретируемая, теория 

юридической аргументации как раз и была 

попыткой ответа на вызов социального разви-

тия»3. 

Моя собственная карьера включила все эти 

интересные опыты. Я имел возможность пере-

жить два различных периода вызова. Первый, 

относящийся к 1960–м, сделал традиционную 

теоретическую юридическую науку спорной. 

Второй, начавшийся в 1970-х, оспорил формаль-

                                                           
2 См. G. Bergholtz, Ratio & Auctoritas. Ett komparativ-

rättsli^t bidrag till frågan om domsmotiveringens 

Betydelse främst i tvistemål. Lund, Ї931,97 ff. and 359 ff. 
3 Об этом см напр. A. Aarnio, Laintulkinnan teoria (Те-

ория юридической интерпретации),184 ff.; его же. 

Reason and Authority. A Treatise on the Dynamic Para-

digm of Legal Dogmatics. Aldershot, 1997, 44 ff. 
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но-юридическую традицию интерпретации юри-

дических норм. 

Оба эти периода подняли острое противоре-

чие в Финляндии. С одной стороны, аналитиче-

ская юридическая наука стала в оппозицию кон-

цептуальной юридической догматике, получен-

ной из немецкого юридического мышления. С 

другой стороны, современная теория аргумента-

ции была противопоставлена легалистской тра-

диции интерпретации. 

Если хотите видеть что-нибудь общее в этих 

двух фронтах, это очень вероятно будет проти-

воречие между стабильностью и эластичностью 

– формой и содержанием. 

Традиционный способ мышления вырос из 

потребностей статического, формального, аграр-

ного общества. Современное мышление – как 

теоретическое, так и практическое – применяется 

к динамическому, сложному обществу, разру-

шающему традиционную проблематику. В нем 

юридическое средство индивидуума как части 

формирует целостность общества, содержание 

отвергает форму или, по крайней мере, модифи-

цирует представления о роли формы. Все это те-

сно связано с развитием к государству всеобщего 

благосостояния. Формы правосудия все еще су-

щественны, они все еще являются центральными 

ценностями в скандинавском государстве всеоб-

щего благосостояния, но материальное право 

становится все более и более важным наряду с 

формой. Именно этот факт, который вынуждает 

нас переоценивать наши способы мышления, 

создает для меня потребность в развитии юриди-

ческой аргументации.  

Эти новые меры были почвой, из которой 

выросла новая теория аргументации, по крайней 

мере, в Финляндии. Не повторяя того, что было 

написано об этом предмете в течение последних 

двадцати лет, я попытаюсь обозначить точку 

зрения, очень важную для меня. 

 

3.3. Три образа юрисдикции 

 

Начиная с эпохи Средневековья, теоретики пра-

ва пытались установить статус юридической нау-

ки. Сначала это был вопрос определения науки как 

таковой. Затем был поставлен вопрос о том, какое 

юридическое исследование удовлетворяет крите-

риям науки. Это была процедура классического 

(или рационалистического) права природы. Она 

определяла способ, которым работали великие не-

мецкие классики и ведущие теоретики ХХ столе-

тия1. Эти попытки я будут делить на две главных 

группы, хотя, поступая таким образом, я вероятно 

ошибусь в оценке многих прекрасно разработан-

ных теорий. Тем не менее, первую группу я назову 

формализмом, а вторую реализмом. 

Согласно формалистической теории права, 

юридическую науку нужно очистить от ценностей 

и оценок. Ее задача состоит в том, чтобы просто 

представить альтернативные интерпретации пра-

вовых регулятивов и анализировать возможности 

интерпретации, но не делать выбор между ними. 

Хотя юридическая наука может описать намерение 

законодателя, но ни одно описание не может иметь 

преимуществ перед другими описаниями. Здесь 

следует упомянуть прежде всего представителя 

формализма Ханса Кельзена2. 

Представителем скандинавского реализма 

был Альф Росс». Отправные философские 

пункты в его поздних взглядах имели корни в 

логическом позитивизме. Основная идея Росса 

состоит в том, что каждое значащее научное 

предложение может быть прослежено к опыту 

(предложениям восприятия). Таким образом, на-

учная теория может только включить три вида 

предложений; логические выводы, предложения 

восприятия или предложения, логически прои-

зводные от них. А именно, логика и позитивизм.  

На этой основе Росс сформулировал одну из 

самых блестящих теорий из числа когда–либо 

предложенных юридической науке. Он начал с 

общепринятого основного тезиса: цель исследо-

вания в юридической догматике – юрисдикция в 

ее силе. Однако, ответ, который он предложил, 

радикально отличался от ответа формализма, 

особенно, от так называемого американского ре-

ализма. Здесь мы перейдем к фундаментальному 

тезису философии права Росса. 

Согласно этой теории, юридическая норма 

работает, когда она спонтанно применена в авто-

ритетном использовании. Будучи сам авторите-

том, Росс был непосредственным наблюдателем 

работы судов закона. Базируемый на этом, ответ 

                                                           
1 См.его Laintulkinnan teoria (Теория юридической 

интерпретации), 101 ff.  
2 H. Kelsen, Puhdas oikeusoppi (Чистая теория права), 

Porvoo, 1968, 363 ff., partic. 370 ff. и более широко о 

теории Кельзена S. Laakso, « Puhtaan oikeusopin prob-

lematiikkaa» (Проблематика чистой юридической до-

гматики) в Oikeustiede – Jwisprudentia (Юридическая 

наука – Юриспруденция), 1980, 95 ff. и его же Oikeu-

den systeemiyhteys puhtaassa oikeusopissa. Tampereen 

yliopiston hallinto–oikeuden laitoksen julkaisuja 1/1981, 

(Систематическая связь в чистой юридической догма-

тике. Публикация кафедры административного права 

Университета Тампере  1/1981). 
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Росса мог быть написан в следующей форме: 

правовая норма работает, если она включена в 

разделяемую большинством судей идеологию1. 

Из этого следует, что задачей исследования 

юридической науки должно быть изучение мето-

дов судов закона. Даже посылки научного юри-

дического мышления должны обратиться к 

эмпирической сфере. Они должны базироваться 

на опыте. Следовательно, практика суда стано-

вится естественной эмпирической действитель-

ностью, которая будет исследована юридической 

наукой. 

Так как простое практическое описание не яв-

ляется адекватной мерой для потребностей нау-

ки, Росс развил свою известную прогностиче-

скую теорию: задача практической юридической 

науки состоит в том, чтобы предвидеть поведе-

ние судов закона, то есть в установлении того, 

включена ли некоторая норма в разделяемую 

большинством судей идеологию. Неудивительно, 

что даже сам Росс назвал свой способ мышления 

бихевиористическим идеализмом2. Это соедине-

ние поведенческого исследования и экспертизы 

преобладающей нормативной идеологии. 

Я не ставлю здесь цели выяснить, может ли 

программа «сциентификации» Росса быть после-

довательно реализованной3. Вместе с неко-

торыми другими теоретиками я настроен скепти-

чески относительно этого, и я скорее подозре-

ваю, что теория Росса сильно окрашена гермене-

втикой и дистанцированием как от логического 

позитивизма, так и от различных течений реа-

лизма4. 

Независимо того, как следует правильно ин-

терпретировать идеи Альфа Росса, я вижу про-

блемы в процессах превращения в науку и фор-

мализма, и реализма. Мое собственное предло-

жение ответа можно было бы назвать нео-

                                                           
1 См. A. Ross, Оm ret og retfaerdighed (О праве и пра-

восудии), Copenhagen, 1953. 
2 M. Helin, Lainoppi ja metafysiikka (Юридическая до-

гматика и метафизика), 139 ff., 217 ff. and 238 ff.; 

M.I.Niemi, Päämäärien valtakurita. Konventionalistinen 

analyysi lainopillisen tiedon edellytyksistäja 

oikeusjärjestelmän perusteista (Сфера целей. Конвен-

ционалистский анализ  предварительных условий 

знания в юридической догматике и основании юриди-

ческой системы), Helsinki, 1996, 68 ff. and A. Aarnio, 

Reason and Authority, 112 ff. 
3 A. Ross, От ret og retfaerdighed (О праве и правосу-

дии), 85 ff. 
4 Эту особенность подчеркнул Markku Helin, см. M. 

Helin, Lainoppi ja metajysiikka (Юридическая догмати-

ка и метафизика), 169 ff., partic. 176 ff. and A. Aarnio, 

Reason and Authority, 120 ff. 

реализмом, используя термин Александра Пече-

ника5. Термин сам по себе не обязательно пол-

ностью успешен в описании моей теории, но 

выбор имени не существенен в данном случае. 

Еще раз о том, что является важным в перефор-

мулировке основного вопроса. 

Вместо того, чтобы спрашивать, научна ли 

юридическая наука или нет, нужно спросить, что 

юридическая наука фактически означает в каж-

додневной практике исследования. Нельзя отри-

цать, что юридическая наука – по крайней мере, 

в любой западной демократии – понимается как 

практическая область исследования. В социаль-

ном разделении труда задача систематизирова-

ния юридических правил и прояснения содержа-

ния юридической системы, задача интерпретиро-

вать юридические нормы выпала на долю юри-

дической науки6. Интерес знания преследуется и 

в системе, и в ее содержании, т.е. требуется зна-

ние и системы, и содержания. 

Таким образом, юридическое сообщество 

предполагает получать нормальные рекомен-

дации от юридической науки в самых различных 

ситуациях. В действительности юридическая на-

ука не удовлетворяла, или, возможно, удовлет-

воряла частично, просто описывая возможные 

альтернативы интерпретаций, или предсказывая 

практики властных инстанций. Ни одно из этих 

решений не помогло бы, позвольте мне утверж-

дать, работе судов закона.  

Судьи не просто интересуются альтернатива-

ми интерпретации, и их не заботит знание про-

гноза того, как они сами собираются дейст-

вовать. Судья обратился бы к юридической нау-

ке для помощи, чтобы разъяснить, как решить в 

данном случае. К какой норме обращаться в ка-

ком случае и каково точное содержание некото-

рой применяемой нормы? Чтобы выполнять реа-

листические ожидания юридического сообщест-

ва, юридическая наука должна в этой ситуации 

делать интерпретативные выборы; поскольку в 

пределах основного факта и обстоятельств X 

должно наступить юридическое последствие Y. 

Если принять этот мирской отправной пункт, 

и юридическая наука понимается настолько про-

сто, как здесь предлагается – и как обычно в ска-

ндинавских странах – первичный теоретический 

вопрос также изменяется. Не так уж полезно 

рассматривать, является ли юридическая наука 

наукой или нет, поскольку ответ в конечном счете 

                                                           
5 См. A. Peczenik, Juridikens metodproblem (Проблема 

юридического метода), Stockholm, 1974, 26. 
6 О структуре норм см. A. Aarnio, Laintulkinnan teorin 

(Теория юридической интерпретации), 65 ft. 
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зависит от того, как понимается наука вообще. Это 

не интересует судью, адвоката или непрофессио-

нала, который ожидает слышать практические 

ответы1. Вопросы о научной природе юридической 

науки бесполезны, когда речь идет о социальном 

предназначении юридической науки. 

То, что действительно является существен-

ным – это готовность юридической науки в лю-

бое данное время ответить на вопросы, постав-

ленные юридическим сообществом, или, еще 

шире, гражданским обществом: «Почему мы  

должны поступать именно таким образом?». 

Чтобы ответить на этот вопрос, юридическая на-

ука должна разработать основательные аргу-

менты относительно содержания юридической 

системы. Это – единственный путь, которым 

юридическое сообщество может получить отве-

ты для его «почему-вопросов», так как это един-

ственным образом означает контроль над тем, 

является ли позиция, занятая юридической нау-

кой, верной установкой или случайной прихо-

тью, производной от случайного источника. 

С этой точки зрения в равной степени представ-

ляет мало интереса знание того, являются ли пози-

ции юридической науки единственно правиль-

ными. Самое существенное – быть способным 

оценить, насколько хорошо аргументированы эти 

точки зрения, принимая в расчет все аспекты 2. 

В этом месте юридическая теория сталкивае-

тся лицом к лицу с новым вызовом со стороны 

юридической аргументации, Помимо системати-

зации, аргументация была другим краеугольным 

камнем моего методологического интереса. Моя 

цель состояла в том, чтобы разработать такие 

правила игры, чтобы, следуя им, было бы возмо-

жно понять идеал рассуждения в юридическом 

сообществе 3.  

Так как юридическая теория не есть эмпири-

ческая наука, для нее недостаточно только 

описывать пути интерпретации в области юри-

дической догматики. Она стремится к построе-

нию модели хорошей аргументации. Аргумента-

ция – ядро всякой теории, и теории юридической 

науки точно так же, как и в теоретической физи-

ке или в социальных науках.  

                                                           
1 A. Aarnio, Oikeussäännösten tulkinnasta (Об интерп-

ретации правовых законов), Helsinki, 1982,197. 
2  В более широком смысле см. A. Peczenik; Vad 

är'fätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation (Что такое право? О демократии, юри-

дической определенности, этике и юридической ар-

гументации), Stockholm, 1995, 676 ff.  
3 См. A. Aarnio, ^'One Right Answer and the Majority 

Prmcipk 'W.R.S.P., 1994, 36 ff. 

Эта модель – или ее контур – постепенно раз-

вилась за прошлые три десятилетия. Чтобы крат-

ко описать историю порождения и разработки 

содержания этой модели, я хотел бы разделить ее 

на четыре характерных части. 

(l) Модель дедукции, представленная легали-

змом – формалистична. Согласно ей, юридиче-

ское решение есть силлогизм, в котором заклю-

чение получено из двух посылок 4. С одной сто-

роны, поскольку я отметил выше, для легализма 

характерно ограничивать источники права. Пра-

во и его литературная интерпретация есть те 

отправные пункты, так же как литературная ин-

терпретация законов, и целью законодателя есть 

обеспечить дополнительное знание. Но, с другой 

стороны, позиция относительно решений суда 

неопределенна.  

Размышляя над этим фоном, новая риторика, 

начатая Теодором Фивегом и позже развитая в 

надлежащую теорию Хаимом Перельманом, 

привела к новому открытию в финской теории 

юридической аргументации в 1960-х.5. Идеи Сти-

вена Тулмина, которые были сначала принесены 

в финский дискурс Ларсом Эриксоном (Lars D. 

Erikson), имели влияние на то же направление6. 

Если мы учитываем эффект, который это 

произвело на финское мышление, мы находим 

два элемента в ядре новой риторики. Прежде 

всего, было преодолено традиционное разделе-

ние между дедукцией и индукцией. Аргумента-

ция, вслед за логической дедукцией и индуктив-

ным обобщением, уравновесила правильное 

рассуждение. Здесь и Фивег и Перельман возда-

ли должное древнему аристотелевскому понятию 

практического силлогизма и топологии. 

Перельман заявил другой центральный пункт 

новой риторики, отмечая, что в юридической и 

                                                           
4 О силлогизме см. R.R. Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation, Frankfort-on-Main, 1978, i 273 ff. и E. 

Backman, Oikeudellisen ajattelun loogisista perusteista (О 

логическом базисе юридического мышления), Lakimiesi, 

1970, 1037 ff. См также A. Aarnio, Ldki, tekoja tavoite (За-

кон, действие и цель), Forssa, 1975, 123 ff. 
5 О новой риторике см. C. Perelman, Retoriikan 

valtakunta (Сфера риторики), Тампере, 1996. Относи-

тельно юридического мышления, см., например, A. 

Aarnio, Oikeussäännösten tulkimasta (Об интерпре-

тации правовых кодексов), 190 ff.  
6 L. D. Eriksson, «Rättslig argumentering och den 

dialektiska logiken» (Юридическая аргументация и 

диалектическая логика). Tidskrift utgiven av Juridiska 

föreningen i Finland,1996, 445 ff. См также S. Toulmin, 

The Uses of Argument, Cambridge, 1958; S. Toulmin, R. 

Rieke and A. Janik, An Introduction to Reasoning, New 

York, 1979.  
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моральной аргументации вопрос заключается не 

столько в обосновании, сколько в убеждения. 

Аргументация означает, что разуму позволяется 

говорить 1. Ворота для развития теории аргумен-

тации открылись. 

(2) Примерно в то же время набирала силу в 

Финляндии поздняя лингвистическая философия 

Людвига Витгенштейна. Главным новшеством 

этой теории был перенос фокуса от картинной 

теории языка к использованию языка. Понятие 

языка как игры, как формы действия, стало 

центральным.  

Представляется очевидным, что лингвистиче-

ская философия Витгенштейна могла формиро-

вать философскую основу для прагматики юри-

дического языка. Это было возможно видеть во-

просы о подтверждении юридических пунктов, 

предварительных условий, достоверности и со-

циальной степени языка в новом свете 2.  

(3) Доктрина источников права стала все 

больше обсуждаться в скандинавской юридиче-

ской теории. Работа Александра Печеника «Про-

блема юридического метода» имела значитель-

ное воздействие на это обсуждение. В случае 

Финляндии нужно также упомянуть критический 

анализ Каарле Макконена (Kaarle Makkonen), на-

правленный на практику обоснования суждений 

суда. Макконен был первым, кто обратил внима-

ние на отсутствие обоснований. В его диссертации 

он анализировал различные способы обоснования 

суждения суда и таким образом создал базис для 

теории юридической аргументации в Финляндии3. 

(4) Последней стадией в этом развитии была 

идея, основанная на коммуникативной теории 

процедурной аргументации Юргена Хабермаса 4. 

Среди других проблем, Хабермас подчеркнул 

характер аргументации как процесса. Основыва-

ясь на этом, Роберт Алекси представил свою 

                                                           
1 См. C. Perelman, Chaim, Retoriikan valtakunta (Сфера 

риторики), 16 ff., partic 24 ff. и A. Aarnio, Reason and 

Authority, 214 ff.  
2 См. A. Aarnio, Oikeuskielen tulkinta ja ymmärtäminen. 

Nakökulma Wittgensteinin myöhäisfilosofiaan (Интерп-

ретация и понимание юридического языка с позиций 

поздней философии Витгенштейна) в Oikeus, kielija 

kritiikki (Право, язык и критика),A. Hirvonen and K. 

Kaarlo (eds.), Helsinki, 1990,99 ff. 
3 См. K. Makkonen, Ajatuksia juridisen kielen loogisesta, 

änalyysistä (Мысли о логическом анализе юридиче-

ского языка), Lakimies, 1959,49 ff. 
4 Его же, Zur Problematik der juristischen Entscheidung 

(К проблематике юридического решения), Turku, 

11965, partic. 122 ff. and 218 ff. См. также его же Luen-

toja yleisestä oikeustieteestä (Лекции по общей юриди-

ческой науке), Хельсинки, 1981 154 ff. 

известную теорию юридической аргументации 5. 

Если четыре элемента, описанные выше, при-

нять за несущие колонны современной теории 

аргументации, мы могли бы закончить чем-то 

вроде следующего.  

Юридическая аргументация есть процесс, ко-

торый использует некоторые основания (источ-

ники права) и который предписан убедить про-

тивоположную сторону (аудиторию) об обосно-

ванности решения или интерпретации. На основе 

этого я сформировал регулятивный принцип: 

аргументируйте ваше требование таким спосо-

бом, чтобы как можно больше членов юридиче-

ского сообщества, из тех, кто, рассматривая воп-

рос рациональным способом и принимая во вни-

мание все возможные аспекты вопроса, могло 

принять ваше требование6. 

Таким образом, цель аргументации – ее ра-

циональная приемлемость. Задача теории аргу-

ментации состоит в том, чтобы определить про-

цесс рассуждения таким способом, чтобы согла-

сие с его регулятивным принципом стало возмо-

жным. 

Очевидно, что регулятивный принцип и сто-

ящая за ним модель аргументации – только иде-

алы. Они есть модели, подобные парижскому 

Метру как модели для каждого метра в мире. 

Проблема с моделью аргументации состоит не в 

том, что она является только идеалом или мо-

делью. Даже при учете ее ограничений и абстра-

ктности она имеет значение директивы. Она 

приблизительно демонстрирует то, что было бы 

хорошим аргументом в обществе, или, другими 

словами, аргументом, который производит прав-

доподобные (легитимные) результаты. 

Модель направляет внимание к рациональности 

рассуждения, к тому факту, что она является 

рассмотрением, в котором представлены аргу-

менты за и против (дискурс), а не силлогистиче-

ская дедукция. Однако модель подчеркивает и тот 

факт, что степень доверия к заявлению зависит от 

материальных факторов, так что и результат ее 

применения должен также быть материально 

приемлем. 

Аргументация, которая удовлетворяет этим 

предварительным условиям, приводит к их взаи-

мному укреплению. И «лучшая» аргументация – 

та, которая берет все аспекты в рассмотрение и 

                                                           
5 See R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 

134 ff. и K. Tuori, Modemin oikeuden ytimessä (В ядре 

современного правосудия), Oikeus, 1993, 2 ff.; M. 

Kusch, Ymmärtämisen haaste (Вызов пониманию), 

Oulu. 1986, 197 ff.  

6  R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 259 ff.  
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формирует последовательное их единство1. Воп-

реки распрстраненному убеждению, рациональ-

ная приемлемость – не просто идеальное поня-

тие, хотя рациональность рассуждения действи-

тельно устанавливает некоторые идеальные тре-

бования (стандарты) к процессу оценки. В этом 

суть требования рациональности. Произвольная 

и случайная деятельность, не отвечает нашим 

ожиданиям того, что есть право и юридическое 

принятие решения. Другая сторона регулятивно-

го принципа относится к используемым аргумен-

там, к источнику права. Вопрос заключается в 

рациональном использовании этого источника в 

юридической аргументации; через юридический 

источник модель связана с юридической дей-

ствительностью. Следовательно, нельзя утверж-

дать, что регулятивный принцип является «чис-

то» идеальным. 

Если понимать юридическую аргументацию та-

ким образом, ее можно сравнить с решением мо-

заичной головоломки. Принципы юридической 

интерпретации и рационального усмотрения явля-

ются правилами игры, частью которой есть юри-

дические источники. Чем больше унифицирована 

игра, тем больше доверия к аргументации. 

Однако по сравнению с обычной мозаикой 

юридическая головоломка имеет одно дополните-

льное и специфическое качество. В юридической 

головоломке окончательный образ игры не может 

быть заранее распознан. Образ, который будет пос-

троен, неизвестен. Он станет очевидным в течение 

игры. Именно это делает юридическую интерпре-

тацию и принятие решения настолько трудными. 

Никто не может сказать заранее, что является за-

служивающим доверия аргументом. 

Решающий фактор в решении юридической го-

ловоломки – последовательность решения. Юри-

дические источники должны формировать гомо-

генную сущность, но наше понятие права построе-

но таким способом, что мы не желаем принимать 

за основу произвольную последовательность (типа 

вытягивания лотов). Это возможно так только в 

каком-то отдельном случае, но понятие правосудия 

предполагает рациональную аргументацию, а не 

произвольность. Вот почему решение головоломки 

объединяет рациональность рассуждения и после-

довательности решения. 

Даже хорошо интерпретированное утвержде-

ние или решение суда остаются только своего 

рода экспериментальным шаром, который запу-

щен в юридическое сообщество для оценки. Если 

он проходит, утверждение или решение прини-

                                                           
1 О когерентности см. A. Peczenik, Vad är rätt? (Что 

такое право?), 571 ff. 

мается, и аргументация признается (достаточно) 

убедительной. В противном случае интерпре-

тация или решение не получат легитимации в 

юридическом сообществе. 

Тот факт, что идентификационные отметки 

доверия не могут быть недвусмысленно опреде-

лены, не имеет фатальных последствий для юри-

дического обдумывания. Следование регулятив-

ному принципу ведет ученого и судью к созда-

нию наиболее приемлемых решений. Это – мак-

симум, которого можно потребовать от юриди-

ческой догматики и принятия решений. 

Следует со смирением признать, что право со-

здано человеком, исследуется человеком, и по-

нимается человеком. Закон пишется созданным 

человеком языком, и результаты его исследова-

ния, а также сделанные им суждения, представ-

ляются в форме этого языка. Ученый и судья – 

узники языка. Никто из них не есть всемогущий 

Геркулес–Исследователь, Геркулес–Судья. Мы 

живем среди людей, и мы обладаем только чело-

веческими силами для того, чтобы реализовать 

право. Об этом, и только об этом говорит регуля-

тивный принцип. 

 

4. Вместо заключения 

 

Ответ на вопрос, скрытый названием, двойст-

вен. Мой метод основан на двух поддерживаю-

щих его столбах – на теоретической и практиче-

ской юридической науках. 

Метод первой есть анализ понятий. Чем бога-

че корпус юридических понятий, тем более мно-

гообразными становятся способы, которыми мы 

можем изложить возникающие перед нами воп-

росы. И когда эти вопросы становятся более раз-

нообразными, образ содержания юридической 

системы также становится более богатым.  

Таким образом, теоретическая юридическая 

наука пытается открывать концептуальные во-

зможности для вопросов, с которыми практиче-

ская юридическая наука должна столкнуться. 

Это вопросы о юридических фактах и обстояте-

льствах/юридических последствиях. Проще го-

воря, это вопросы интерпретации и применения 

закона. Именно поэтому метод практической 

юридической науки есть метод аргументации. 

Чем больше доверия вызывает юридическая 

наука в убеждении членов юридического сооб-

щества об обоснованности ее интерпретативных 

утверждений, тем более сильной будет легити-

мность, которую она поддержит как дисциплина 

и в юридическом сообществе и в обществе. Лю-

бая юридическая наука, которая пытается дви-



Аулис Аарньо 

148 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

гаться вперед, используя неясные понятия, пола-

гаясь только на свою власть и одновременно ис-

пытывая недостаток в дискурсе, быстро достиг-

нет конца ее дорожки. 

На таком понимании юридического мышле-

ния построен мой метод с его ограничениями и 

возможностями. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

(Перевод с немецкого А. В. Стовбы; научное редактирование С. И. Максимова) 
 

В наше время проблема прав человека не то-

лько превратилась в одну из важнейших тем тео-

ретических исследований, в которых живо 

участвуют представители различных дисциплин 

(юристы, философы, политологи, социологи и 

др.), но и оказалась также в высшей степени ак-

туальным вопросом относительно исходного пу-

нкта практической политики, значение которого 

трудно переоценить. 

В этой статье я собираюсь обсудить проблему 

обоснования прав человека. В ходе историческо-

го развития учения о правах человека предлага-

лись различные способы обоснования. Почти все 

эти предложения исходили из того, что права 

человека не могут или, по крайней мере, не мо-

гут быть обоснованы исключительно в рамках 

позитивного права, так как идея прав человека 

особенно обретает значение тогда, когда эти 

права не признаются и нарушаются позитивным 

правопорядком. Приведем пример Карлоса Ни-

но1: когда во имя прав человека критикуется Ки-

тай за то, что там не допускаются никакие иные 

политические партии, кроме коммунистической, 

то ответ, что действующий в этой стране право-

порядок запрещает иные партии, является явно 

неудовлетворительным. Такой ответ, если он ве-

рен, только подтверждает легитимность критики. 

В этом смысле кажется ясным, что права челове-

ка не могут быть редуцированы к нормативному 

регулированию позитивного правопорядка, ибо 

                                                           
1 Carlos S. Nino, Etica y Derechos Humanos, Buenos 

Aires 1984, 24. 

они устанавливают рамки, которые делают во-

зможной критику норм и институтов позитивно-

го права. Это видимо приводит к следствию, что 

когда позитивный правопорядок устанавливает 

права человека, он только признает уже сущест-

вующие и независимые от позитивного правопо-

рядка права. 

Что же такое эти права человека, независимые 

от позитивного права?  

Первая историческая формулировка прав чело-

века в конце 18–го века (Билль о правах Конститу-

ции Виржинии 1776 г., французская Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г.) апеллируют 

непосредственно к естественному праву. Права 

человека − суть установленные естественным пра-

вом права, и их существование не зависит от пози-

тивного правопорядка. На долю позитивного зако-

нодателя остается лишь их признание.  

На протяжении 19–го века это обоснование 

прав человека утратило свою убедительность, 

так как позитивистско-правовое мировоззрение, 

которое отрицает существование предшествую-

щего позитивному праву и независимого от него 

права естественного, стало общепринятым. 

Впрочем, это положение вещей едва ли ощуща-

лось как потеря, ибо права человека вошли в по-

зитивное право в форме конституционных прав и 

гарантий. Эти конституционные права и гаран-

тии имели также практическое признание, по 

меньшей мере, в «цивилизованном» мире. При 

этом следует отметить, что тогда под «цивилизо-

ванным» миром понимались центральная Европа 
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и Соединенные Штаты, что же происходило в 

остальной части мира, интересовало мало. 

Только с появлением в течение 20–30-х годов 

прошлого столетия в европейских странах тота-

литарных режимов, которые на корню пресекли 

демократические и либеральные конституции с 

их гарантиями, стала ощущаться настоятельная 

необходимость дать правам человека иное, не-

жели позитивно-правовое обоснование, для того, 

чтобы было возможно защищать их от тоталита-

рных режимов. При этом произошло расширение 

границ «цивилизованного» мира, так как сегодня 

положение в Судане, Конго, Афганистане или 

Боливии не может более рассматриваться с тем 

безразличием, как это было в 19 веке. 

Практическая проблема, которая при этом во-

зникла, − отыскать убедительное обоснование 

кары за преступления Третьего рейха, − после 

Второй мировой войны вызвала, прежде всего в 

Германии, реакцию против ранее господствова-

вшего правового позитивизма, приведшую к сво-

его рода возрождению естественного права. 

Однако то, что апелляция к естественному 

праву убедительна не только психологически, но 

и предоставляет теоретически оправданное обо-

снование для упомянутой выше проблемы, весь-

ма сомнительно1. Во всяком случае, в оживлен-

ной полемике 50-х годов находится мало теоре-

тически обоснованных аргументов против пози-

тивизма; в основном нападки базировались на 

понятийных затруднениях. Так, например, при-

писывались всем позитивистам определенные 

тезисы, отстаивавшиеся в лучшем случае лишь 

отдельными незначительными последователями, 

которые ни в коем случае не могли быть отне-

сены к главным представителям позитивизма в 

социальных науках, таким, как Кельзен или Макс 

Вебер. Правовой позитивизм как таковой обвиня-

лся в утверждении того тезиса, что всякое позити-

вное право и в особенности изданная государст-

венной властью норма рассматривались как дей-

ствительные, и тем самым имеющие моральную 

претензию на исполнение, совершенно независимо 

от своего содержания. Аргументы подобного рода 

употреблялись для того, чтобы обвинить правовой 

позитивизм в прокладывании пути национал–

социализму, при этом, совершенно упуская из ви-

ду, что идеология нацизма сама открыто ссылалась 

на естественное право, чтобы оправдать преступ-

ления фюрера и его соучастников2. В действитель-

                                                           
1 H.L.A. Hart, «Positivism and the Separation of Law and 

Morals», Harvard Law Review, vol.71, No.4, 593–629. 
2 Ernesto Garzón Valdés, Derecho y «Naturaleza de las 

Cosas», Córdoba 1971, второй том. 

ности правовой позитивизм как философское уче-

ние ничего не имеет общего с политической идео-

логией и, как сказал уже Юм, нет худшего аргуме-

нта против научной либо философской теории, не-

жели ссылка на ее предполагаемые политические 

или социальные следствия. 

К счастью это «возрождение» естественного 

права длилось недолго. Такие философы, как 

Кельзен, Альф Росс, Харт и Боббио, снова при-

вели в порядок положение вещей3. Разумеется, 

полемика послевоенного времени имела также 

свою позитивную сторону. Приверженцы пози-

тивизма оказались вынуждены более четко опре-

делить понятие позитивизма, при этом в поле 

зрения вошли различные ранее не связанные 

друг с другом тезисы, которые в разное время 

отстаивались авторами, представляющими пра-

вовой позитивизм. Таким образом, оказалось, что 

необходимо различить по крайней мере три типа, 

или понятия, правового позитивизма: позити-

визм как подход к правовой науке, позитивизм 

как теория права и позитивизм как идеология4. 

Несмотря на это, в последнее время произош-

ло своего рода возрождение естественного права 

(хотя его представители в основном избегают 

использовать это выражение). Наиболее ярким 

представителем этого движения является Ро-

нальд Дворкин5, который уже в 60–е годы начал 

свою, ставшую впоследствии знаменитой, атаку 

на правовой позитивизм Харта6. С тех пор число 

мыслителей, которые могут быть рассмотрены 

как представители естественно-правового уче-

ния, значительно выросло: к таковым принадле-

жат Нозик в Соединенных Штатах, Финнис в 

Англии и Нино в Аргентине. Все эти авторы за-

нимаются правами и, в особенности, правами 

человека. В дальнейшем я обращу особое внима-

ние на работу Нино «Этика прав человека» 7.  

Как выглядит обоснование прав человека для 

современных авторов, таких как Нино? Нино на-

чинает со ссылки на нормативную отнесенность 

понятия субъективного права (right): тезис о пра-

                                                           
3 Hans Kelsen, «Naturrechtslehre und Rechtsposivismus», 

Revista Juridica de Buenos Aires, 1061–IV, 45; Alf Ross, 

«Validity and the Conflict between Legal Positivism and 

Natural Law», ibidem, 46–93, H.L.A. Hart (FN 2), и 

Norberto Bobbio, El problema del positivismo jurídico, 

Buenos Aires, 1965. 
4 Bobbio (сноска 4). 
5 Ronald M. Dworkin, «Is a Law a System of Rules?» в R.M. 

Dworkin, The Philosophy of Law, Oxford 1977, позже 

напечатано в Taking Rights Seriously, London 1978. 
6 Hart (сноска  2). 
7 Carlos Santiago Nino, The Ethics of Human Rights, 

Clarendon Press, Oxford 1991. 
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вах вообще и правах человека в особенности 

приравнивается к тезису о содержании норм, 

правил или принципов определенной норматив-

ной системы. В этом Нино бесспорно прав. Когда 

говорится о правах человека, речь идет о нормах 

или принципах моральной системы норм. 

Поэтому права человека, по меньшей мере, в их 

исходном смысле, являются моральными права-

ми. Данные позитивным правопорядком права 

человека являются моральными правами, ко-

торые признаются правопорядком, но их сущест-

вование не зависит от этого признания. 

Когда, согласно Нино, речь идет о моральной 

системе, мы ни в коем случае не имеем дела с 

позитивной моралью (то есть, с моралью, кото-

рая в определенном обществе, в данный отрезок 

времени действует де–факто), но с идеальной, 

или критической, моралью. 

Под идеальной моралью Нино понимает сис-

тему принципов и ценностных суждений, ко-

торые имеют объективную значимость, т.е. дей-

ствуют semper et ubique, независимо от их слу-

чайного фактического признания, и которые дос-

тупны человеческому разуму. Из данной харак-

теристики уже ясно следует, что такая моральная 

система, по сути, не может отличаться от сис-

темы естественного права, что Нино прямо и 

признает. Обоснование прав человека покоится 

тем самым на допущении объективно значимой и 

познаваемой моральной системы. Я не буду де-

тально рассматривать те обширные основания, 

которые приводят Нино к этому допущению 

(хотя я не могу скрыть, что его аргументы меня 

не убеждают). Но Нино верит, что гипотеза 

объективной моральной системы была бы также 

приемлемой для правовых позитивистов, по 

меньшей мере, для «концептуального» в проти-

воположность «идеологическому» позитивизму. 

Для того чтобы иметь возможность проанализи-

ровать это утверждение Нино, мы в связи с этим 

должны уточнить различные понятия естествен-

но-правового учения и правового позитивизма. 

Естественно-правовое учение может быть 

охарактеризовано посредством двух основных 

тезисов (которые также определяет Нино):  

А) Первый тезис отстаивает существование ес-

тественного права, т.е. системы всеобще действен-

ных и познаваемых норм, которые задают крите-

рии для справедливости социальных институтов. 

Б) Второй тезис утверждает, что нормативная 

система, которая не соответствует естественному 

праву (т.е. пребывает в противоречии с ней), не 

может быть рассмотрена как система права. 

Первый тезис является онтологическим; вто-

рой в связи с этим может быть рассмотрен как 

семантический, поскольку он ограничивает 

объем понятия права, и также служит определе-

нию значения слова «право». 

Нино характеризует понятийный, или концеп-

туальный, позитивизм как точку зрения, которая 

отвергает второй тезис, но не первый. Этот вид 

правового позитивизма сводится, подчеркивает 

Нино, к семантическому предложению: а именно 

слово «право» употребляется в более широком 

смысле, так что даже нормативные системы, про-

тиворечащие естественному праву как несправед-

ливые, рассматриваются как правовые системы.  

Не удивительно, что посредством данной де-

финиции вся дискуссия между правовыми пози-

тивистами и сторонниками естественного права 

обозначается Нино как тривиальная псевдодис-

куссия о значениях слов1. 

Однако целесообразность его дефиниции по-

нятийного правового позитивизма ставится под 

вопрос посредством того, что основные фило-

софско-правовые позитивистские формулировки 

рассматриваются как несовместимые с естест-

венно-правовыми, как, например, у Кельзена, 

Альфа Росса или Харта. Альф Росс рассматрива-

ет отрицание тезиса (А) как определяющий при-

знак правового позитивизма. Напротив, поня-

тийный правовой позитивизм, как он определяе-

тся Нино, вполне уживается с естественно-

правовым учением. Нино считает, что отрицание 

тезиса (А) характеризует не правовой позити-

визм, но этический скептицизм. Этические скеп-

тики, согласно Нино не верят в возможность по-

знания универсально значимой и справедливой 

системы норм (будь это естественное право либо 

идеальная мораль), так как подобной системы 

норм либо вообще не имеется (онтологический 

скептицизм), либо она недоступна человеческо-

му разуму (гносеологический скептицизм). 

Я бы, во всяком случае, предпочел рассмат-

ривать этический скептицизм как определяющую 

черту правового позитивизма. В этом смысле 

такой чуждый правовому позитивизму философ, 

как Г. Х. фон Вригт, определяет правовой пози-

тивизм посредством следующих трех тезисов2:  

(1) Все право является позитивным (т.е. со-

зданным людьми) правом; 

                                                           
1 C.S. Nino, «Dworkin and Legal Positivism», Mind 89 

(1980). 
2 Georg Henrik von Wright, «Is and Ought» в E. Bulygin, 

J.L. Gardies, I. Niiniluoto (Hrsg.), Man, Law, and Modern 

Forms of Life, Dordrecht–Boston–Lancaster 1985, 263–281.  
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(2) Строгое различие между бытием и дол-

жным (т.е. дескриптивными и прескриптивными 

предложениями); 

(3) Анти–когнитивная точка зрения на норму, 

состоящая в том, что норма не может быть ни 

истинной, ни ложной. 

Из этих трех тезисов следует, что для правового 

позитивиста не может быть дано никакой истинной 

нормы, поскольку нормы морали, как и все нормы, 

не могут быть ни истинными, ни ложными. Если 

рассматривать это как этический скептицизм, то он 

является необходимой (т.е. определяющей) харак-

терной чертой правового позитивизма. 

Действительно, мало смысла в том, чтобы 

спорить о значениях слов, и поэтому не является 

существенным, характеризовать ли правовой 

(понятийный) позитивизм, как у Нино, посредст-

вом семантических тезисов, либо рассматривать 

этический скептицизм как его определяющую 

характеристику. Интересный вопрос в связи с 

этим звучит так: чем являются права человека 

для этического скептика, или для правового по-

зитивиста, который одновременно является эти-

ческим скептиком? 

Ясно, что если не имеется никаких абсолютных, 

объективно значимых, или истинных, моральных 

норм, не может быть также дано никаких абсолют-

ных моральных прав человека. Означает ли это, 

что вообще не имеется никаких прав человека, и 

что они могут быть обоснованы лишь в позитив-

ном праве? Вопрос не ясен, и тем самым одно-

значный ответ «да» или «нет» дан быть не может. 

С одной стороны, ничто не мешает говорить о 

моральных правах человека, однако следует от-

метить, что эти моральные права не могут иметь 

претензий на абсолютную значимость. Они мо-

гут лишь означать требование или призыв к по-

зитивному правопорядку, с точки зрения опреде-

ленной (позитивной или критической) морали. 

Отвечает ли позитивный правопорядок этим тре-

бованиям фактически – уже иной вопрос, на ко-

торый можно ответить лишь касательно какого-

либо конкретного правопорядка и определенной 

моральной системы. 

Поэтому моральные права человека не явля-

ются данностями, но лишь притязаниями или 

требованиями. Только лишь посредством их по-

зитивированию через законотворчество, или со-

здание конституции, или посредством междуна-

родного права, права человека становятся осяза-

емыми, и лишь тогда речь уже может идти о юри-

дических, а не только моральных правах человека. 

Эта точка зрения ни в коем случае не исключает 

критики позитивного правопорядка вследствие 

нарушения прав человека: отправной точкой для 

подобной критики является определенная (приня-

тая критиком либо каким-то обществом) мораль; 

но она может также основываться на признанных 

международным правом или конституцией соо-

тветствующего государства правах человека. Сего-

дня права человека получили правовую защиту 

международного уголовного суда (который создан 

международным Римским соглашением).  

На это можно возразить, что с этой точки зре-

ния права человека лишены твердой почвы. Это 

совершенно верно; но бесполезно постулировать 

твердую почву, когда фактически подобной не 

имеется; и даже опасно делать то, из–за чего воз-

никает иллюзия, что права человека гарантиро-

ваны, и далее можно о них не заботиться. Но в 

действительности они не обеспечены никакой 

абсолютной моралью; они являются весьма хру-

пкими и следует – если желать иметь права чело-

века – заботиться о том, чтобы позитивный зако-

нодатель или творец конституции фактически 

институировал их. Это не только теоретически 

адекватно, но и политически важно, добиться 

понимания того, что права человека не являются 

данностями, защищенными естественным пра-

вом или абсолютной моралью, а представляют 

собой хрупкое и поэтому особенно ценное дос-

тижение человечества. 

 
Є. Булигін 

ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТОВУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Ця стаття присвячена обґрунтовуванню прав людини. Згідно авторської позиції одного лише позитивного 

права для цього недостатньо. Що ж таке права людини, незалежні від позитивного права? На це питання важко 

дати єдино вірної відповіді. Вдаватися до природного права не достатньо. Права людини є моральними вимога-

ми до позитивного права. Лише дякуючи їх позитивуванню за допомогою законодавства, конституційного або 

міжнародного права вони набувають реальність.  

 

E. Bulygin 

ON THE PROBLEM OF THE FOUNDATION OF HUMAN RIGHTS 

This article deals with the foundation of human rights. According to the author’s point of view positive law is not 

enough to explain this phenomenon. What are these human rights that are independent from the positive law? There is 

no single true answer to this question. Resorting to natural law is not sufficient. Human rights are moral requirements 

directed to human legislator. And they become a «reality» when such requirements are satisfied. 
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Р. О. Гаврилюк 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ЕВОЛЮЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПОДАТКОВОГО 

КОМПРОМІСУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
 

Постановка проблеми. Компроміс – неод-

мінна умова існування та розвитку людського 

суспільства. Одним з найпоширеніших конкрет-

них видів останнього є податково-правовий ком-

проміс суспільства та держави. Цей компроміс 

гарантує природне поєднання, здавалося б, не 

поєднуваних, не сумісних між собою основопо-

ложних начал суспільства і держави – прива-

тного інтересу, приватної власності, з одного 

боку, та публічного інтересу, публічної влас-

ності – з іншого. Саме тому податково-правовий 

компроміс регламентується нормативними актами 

найбільшої юридичної сили – конституціями дер-

жав. Власне кажучи, саме з причини необхідності 

стійкого та цивілізованого нормативного регулю-

вання податково-правового компромісу суспільст-

ва та держави і з’явилися перші реальні конститу-

ції в країнах світу. З тих пір дану проблему не за-

лишила поза увагою жодна конституція держави, 

що мала місце в людській історії.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Про-

блема еволюції конституційно-податкового ком-

промісу суспільства та держави, його типів у віт-

чизняній та зарубіжній науці фінансового права 

належить до числа недостатньо вивчених. Зок-

рема, українські вчені юристи–фінансисти до її 

спеціального дослідження ні в радянський, ні в по-

страдянський періоди не зверталися жодного разу. 

Серед російських вчених, що спеціально чи хоча б 

дотично, у зв’язку з іншими питаннями, досліджу-

вали проблему конституційно-податкового комп-

ромісу суспільства і держави та його еволюції, не-

обхідно назвати Г. М. Андреєву [1], Г. М. Бродсь-

кого [5], П. Д. Баренбойма, В. І. Лафітського, В. О. 

Мау, Г. А. Гаджієва [3; 2; 4], Д. В. Вінницького [8] 

та деяких інших. Однак вони дану проблему не 

вирішили, а по суті тільки поставили.  

Дещо більша увага дослідженню питань ево-

люції конституційно-податкових компромісів 

суспільства і держави приділена вченими юрис-

тами–конституціоналістами та юристами–фінан-

систами країн Заходу. Зокрема, такі підходи най-

більш чітко виражені у теоріях представників 

чікагської (та вірджінської) наукової школи Дж. 

М. Бьюкенена (до речі, найбільш відомого з по-

між своїх сподвижників на постсоціалістичному 

просторі), Г. Таллока, Е. Даунса та ряду інших. 

Критикуючи юридичні конструкції сучасних 

конституцій держав Заходу з раціоналістичних 

позицій, наприклад, Дж. Бьюкенен виходить з 

того, що вони втілюють групові інтереси замість 

того, щоб відображати дійсні інтереси громадян. 

На перший погляд його критика цих доктрина-

льних підходів, особливо за формою, мало чим 

відрізняється від загальновідомої марксистської 

критики буржуазної держави. Однак висновки з 

такої критики Дж. Бьюкенен робить діаметра-

льно протилежні висновкам марксистів. Зокрема, 

творчо застосовуючи ідеї К. Вікселя та Дж. Роулза, 

він спирається на моделі ринкової поведінки інди-

віда у сучасному цивілізованому суспільстві і тому 

пропонує вироблення (точніше, виведення із соціа-

льної дійсності) нових принципів соціальної спра-

ведливості у конституційному регулюванні опода-

ткування, консенсуальних у своїй основі, та досяг-

нення на основі цих принципів всезагальної злаго-

ди у суспільстві [31; 32; 7]. Не менш активно роз-

робляється дана проблематика і представниками 

західноєвропейської юриспруденції [34, с. 85–100; 

36, с. 119–151; 41, с. 111–117]. 

Тим не менше згадані нами вище досліджен-

ня не з’ясовують проблему в цілому, не розкри-

вають її в історичній динаміці, нарешті, аналізу-

ють тільки окремі форми конституційно-подат-

кового компромісу суспільства і держави і зовсім 

не розкривають імпліцитного характеру взає-

мозв’язків еволюції субстанціональних вимірів 

податку, типів конституційних податкових ком-

промісів суспільства і держави і таких же суб-

станціональних якостей суспільства та держави. 

У даній статті ми переслідуємо мету з’ясувати 

основні якісні етапи еволюції конституційно-

податкового компромісу суспільства і держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

1. Докласичний період становлення і розвитку 

конституційно-податкового компромісу сус-

пільства і держави. У даному дослідженні ви-

користано деякі оцінки, положення та висновки, 

що містяться в роботах вище зазначених та ок-

ремих інших авторів. Однак насамперед воно 

здійснене на основі феноменологічного аналізу 

усіх 49 чинних конституцій Європи (42 з яких 

були прийняті після другої світової війни, в епо-

ху Постмодерну) та 35 чинних конституцій дер-
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жав Америки (з них в епоху Постмодерну прий-

нято 31 конституцію). Крім того, нами були дос-

лідженні понад десять старих конституцій або 

конституційних актів держав Європи і стільки ж 

нині чинних конституцій інших держав світу. 

Дані нормативні акти, разом взяті, а також бага-

тюща історична практика їх втілення пере-

конливо засвідчують, що податок – одне з найу-

нікальніших явищ людської цивілізації. Ставши 

природнім наслідком, продуктом певного рівня її 

зрілості, податок в подальшому перетворився в 

одну з неодмінних умов постійного прогресу 

людства. Згідно новітніх даних наук про суспіль-

ство, це сталося на межі доісторичного періоду 

розвитку людства з першим історичним періодом 

його прогресу, тобто, на рубежі епох дикості і 

варварства. Після цього наступив надзвичайно 

тривалий період імпліцитної еволюції податку як 

суспільного явища, протягом якого формувались 

його класичні субстанціональні риси, сутність та 

зміст, з’явилися та досягли повної зрілості і не-

обхідної стійкості зовнішні форми його прояву. 

Це відбулося вже поза межами історичної епохи 

варварства, у ході наступного етапу історичного 

розвитку – прогресу людства уже як суспільст-

ва, тобто, ієрархічно, публічно-владним чином 

організованого – в період рабовласницької епо-

хи, про що неспростовно свідчать безліч докуме-

нтів та інших матеріальних джерел того часу, що 

дійшли до нас [23, с. 9–100]. 

Проте, як показав час, знадобилася ще одна 

велетенська історична епоха – епоха феодалізму 

– щоб проблеми податків та оподаткування під-

нялися до рівня суспільно значимих та набули 

конституційного регулювання. Це сталося впе-

рше у Великобританії, в якій без малого 800 ро-

ків тому, ще у 1215 році, було прийнято один із 

перших в цивілізованій історії людства фактично 

конституційних актів – «Велику Хартію вільнос-

тей», що породила парламент, який, в свою чер-

гу, одержав від суспільства виключне право 

встановлювати податки, а також деякі громадян-

ські свободи. «Велика Хартія вільностей» вста-

новила, що ніхто не може бути заарештованим 

чи позбавленим свого майна інакше, ніж за ви-

роком суду. З часу прийняття «Великої Хартії ві-

льностей», як вважають англійські державознавці, 

з’явився конституційний звичай, в силу якого саме 

обраний населенням країни Парламент, а точніше 

кажучи – його нижня палата – Палата общин, оскі-

льки саме вона обиралась населенням, вправі вста-

новлювати податки [39]. Поза сумнівом, цим була 

започаткована перша історична форма докласич-

ного типу конституційного податкового комп-

ромісу суспільства і держави.  

Надзвичайно важливим кроком на шляху 

ствердження та розвитку закладеного «Великою 

Хартією вільностей» британського конституціо-

налізму став «Вестмінстерський статут відносно 

суддів та шерифів» 1330 р., яким було запрова-

джено створення місцевих судів та обов’язко-

вість періодичного («щорічно один раз або час-

тіше») скликання Парламенту. Як переконує іс-

торичний досвід, ці та багато інших про-

гресивних для свого часу положень нерідко по-

рушувались королівською владою у її прагненні 

зберегти і всіляко примножити свої привілеї. 

Тим не менше стосовно до нових історичних та 

соціальних умов ці справді епохальні завою-

вання людства постійно знаходили все нові та 

нові, ще більш вагомі та переконливі підтвер-

дження, а конституційний компроміс суспільства 

і держави послідовно інституціоналізувався.  

Стосовно податків це було зроблено в черго-

вий раз у 1297 р. при королі Едуарді І «Статутом 

про незволеність податків», у якому зазначалось, 

що «оподаткування... не може здійснюватись без 

загальної згоди духовенства та світських магна-

тів, рицарів, міщан та інших вільних людей ко-

ролівства» [12, с. 267]. Аналогічний статут 1340 

р. проголосив недопустимість оподаткування 

прямими податками без згоди Парламенту, а 

Статути 1362 і 1371 р.р. поширили цей підхід на 

непрямі податки. «Велика Хартія вільностей» в 

цілому була підтверджена та розвинута в 1628 р. 

«Петицією про право», у якій зазначалось, зок-

рема, що ніякі податки і збори не можуть запро-

ваджуватись «без загальної згоди, вираженої ак-

том Парламенту» [38, p. 83]. 

У «Великій Хартії вільностей» також міс-

титься один з перших конституційних переліків 

видів податку – «феодальні повинності», «митні 

податки», «мито», «щитові кошти», «грошові до-

помоги», «мостові внески», «забирання коней», 

«забирання возів», «вилучення лісу для королів-

ського замку», «рицарські повинності» та деякі 

інші [20, с. 8-12, 15]. Тобто, у першому консти-

туційному акті, який дійшов до нашого часу, ще 

не проглядається чітко податкова система, 

відсутня не лише родова, але й не сформульовані 

також видові дефініції податку. Водночас ряд 

субстанціональних рис усіх вище перерахованих 

та ряду інших платежів, що згадуються у «Вели-

кій Хартії вільностей», чітко визначені у ній са-

мій – сплата їх обов’язкова, поширюються во-

ни в залежності від соціального стану плат-

ника, сплачуються королю на основі політич-
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ного суверенітету його влади. Зазначимо, що це 

тільки одна з груп субстанціональних якостей 

податку, виділених на основі аналізу перших 

конституційних актів Великобританії.  

«Велика Хартія вільностей» містить й інші су-

бстанціональні дефініції податку. До них на-

самперед належать ті, які вказують, що податки 

збираються королем виключно зі згоди парламе-

нту, що формою парламентської згоди на опода-

ткування платників податків є закон парламенту, 

що існує встановлена парламентом міра подат-

кового вилучення, тобто, що королівська влада у 

збиранні податків не абсолютна, а конституційно-

обмежена, нарешті, що функції встановлення пода-

тків і збирання податків – два різних явища. 

Ще одна якісно відмінна від двох попередніх 

конституційно визначених субстанціональних 

рис податків середньовічних держав, як переко-

нує величезний історичний досвід, полягає в то-

му, що податкові надходження за своєю при-

родою продовжували залишатися власністю від-

повідного короля – суверена, зливаючись, пере-

мішувались з іншими видами його власності, а 

держава, яка становилась, розвивалась, якої у 

класичній зрілій формі ще не було, відіграла 

роль виключно інструмента суверена у вста-

новленні і збиранні податків, роль певного мі-

рила свободи, а фактично обмежувала свавілля 

суверена в оподаткуванні. Найдієвішим спосо-

бом такого обмеження свавілля феодальних су-

веренів в оподаткуванні у держави–інструмента 

була конституція як форма компромісу найріз-

номанітніших суспільних сил та інтересів, в тім 

числі й компромісу суспільства і держави. 

Саме спираючись на цей досвід, на нашу ду-

мку, Ш.Монтеск’є та батьки Конституції США, 

творці інших конституцій держав Європи та 

Америки сформулювали цілісну концепцію об-

межуючої владу конституції, на що, зокрема 

непрямо вказує помітне поширення у ХVIII – 

XIX ст. ст. у західній доктрині права дефініцій 

«обмежена державна влада» (limited constitution) 

та «обмежуюча конституція» (limiting 

constitution). Історичний досвід переконує, що як 

тільки питання податків і оподаткування стали 

предметом конституційного регулювання, вже 

ніколи більше проблеми податків та оподатку-

вання не переставали цікавити творців конститу-

цій держав. Навпаки, з кожним новим історич-

ним етапом прогресу людства вони ставали все 

актуальнішими, а конституційне регламенту-

вання їх – все витонченішим. Головною метою 

усіх наступних конституцій стало створення ін-

ституціональних гарантій особистої свободи, ін-

дивідуального та публічного інтересу, приватної 

та публічної власності, а найнадійнішим ме-

ханізмом досягнення цього став розподіл публі-

чної влади на взаємодоповнюючі та взаємно 

стримуючі її субстанціональні прояви та комп-

роміс між суспільством і державою як спосіб до-

сягнення їх визначальних цілей.  

З тих пір уже декілька століть підряд цей до-

свід конституційного регулювання прав і свобод 

особи, суспільства та держави у податковій та 

інших сферах життя не перестає цікавити теоре-

тиків та практиків юриспруденції, різних шкіл 

державознавства, представників інших суспіль-

них наук. І поряд з переважно позитивними оці-

нками цього досвіду не так вже й рідко зустрі-

чаються його негативні оцінки. Зокрема, лауреат 

Нобелівської премії з економіки 1974 р., один з 

найвидатніших юристів ХХ ст. Ф. А. фон Хайєк 

у кінці 60-х років того ж століття писав: «У ві-

домій нам формі поділ влади на законодавчу, 

судову і адміністративну гілки не виправдав спо-

дівань. Уряди усіх країн зуміли конституційними 

методами набути повноважень, у яких ці люди 

хотіли їм відмовити. Перша спроба гарантувати 

захист особистої свободи з допомогою конститу-

ційних обмежень явно провалилась» [28, с. 20]. 

Ця гротескна оцінка, на нашу думку, не що інше, 

як необґрунтоване перебільшення недоліків ме-

тоду. Інакше людство не обирало б раз за разом 

саме цей шлях розвитку своєю магістраллю, а 

неодмінно шукало б і знайшло б привабливіші 

варіанти прогресу. 

2. Класичний конституційно-правовий 

компроміс суспільства і держави. А) Консен-

суальний вид конституційно-податкового 

компромісу суспільства і держави. В останній 

третині ХVІІІ – на початку ХІХ ст. ст. народи 

країн Америки і Європи були натхненні ідеями 

та ідеалами свободи і рівності. Це стало їх при-

родною реакцією на багатовікове панування пе-

ред цим тиранії та деспотії. Найбільш яскраво, 

послідовно та переконливо жага свободи та рів-

ності, зокрема, у США проявилась в цей період у 

війні за незалежність проти англійських колоні-

заторів 1776–1783 р.р. Найвищим торжеством, 

апогеєм вільнолюбного пориву населення США 

в даний період стало прийняття 4 липня 1777 р. 

першої загальнонаціональної Конституції США, 

яку 17 вересня 1778 р. змінила досконаліша Кон-

ституція цієї держави, чинна по даний час. 

Зокрема, у Декларації про незалежність 

США стверджувалось: «...ми вважаємо очевид-

ними наступні істини: всі люди створенні рів-

ними (виділено мною – Г. Р.) і всі вони наділенні 



Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави 

Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 157 

творцем певними невідчужуваними правами, до 

числа яких належать: життя, свобода (виділено 

мною – Г. Р.) і прагнення до щастя» [30, с. 53]. В 

преамбулі Конституції Сполучених Штатів Аме-

рики від 17 вересня 1778 р. стверджується: «Ми, 

народ Сполучених Штатів, з метою утворити 

більш досконалий союз, встановити правосуддя, 

гарантувати внутрішній спокій, забезпечити спі-

льну оборону, сприяти всезагальному благоденс-

тву та закріпити блага свободи за нами і по-

томством нашим (виділено мною – Г. Р.) про-

голошуємо і встановлюємо дану Конституцію 

для Сполучених Штатів Америки» [13, с. 809]. 

Підпункт 3 розділу 2 статті 1 Конституції 

США зобов’язує: «Місця представників і прямі 

податки (виділено мною – Г. Р.) розподіляються 

між окремими штатами... згідно чисельності їх 

населення» [13, с. 809]. А підпункт 1 розділу 8 

цієї ж статті уточнює: «Конгрес має право: за-

проваджувати та стягувати податки, мита, збори 

і акцизи для того, щоб сплачувати борги та за-

безпечувати спільну оборону і загальне благо-

денство Сполучених Штатів. При цьому всі ми-

та, збори і акцизи повинні бути однаковими на 

всій території Сполучених Штатів» [13, с. 809]. 

Під впливом Конституції США пізніше ці ідеї 

знайшли велике поширення та підтримку серед 

населення інших американських країн, були вті-

ленні та набули подальшого розвитку у їх кон-

ституційних актах, у статтях яких неодмінно бу-

ли присутніми категорії свобода, рівність і влас-

ність [35, с. 326; 40, с. 197]. 

26 серпня 1789 р. була прийнята перша із шіст-

надцяти Конституцій Франції. Відкрила її всесвіт-

ньо відома «Декларація прав людини і громадяни-

на». Вона не тільки поклала початок конституцій-

ній історії Франції, але й багато в чому визначила 

розвиток та сучасний стан інституту прав людини 

у світі, свобод та незалежності громадян у всіх їх 

субстанціональних проявах та вимірах. У статті 1 

цієї Декларації стверджується: «Люди народжу-

ються і залишаються вільними і рівними (виділе-

но мною – Г. Р.) у правах. Суспільні відмінності 

можуть ґрунтуватися тільки на міркуваннях зага-

льного блага» [15, с. 433].  

Знамениті статті про податки «Декларації 

прав людини і громадянина» були запозичені з 

Декрету Національних установчих зборів Фран-

ції від 11 серпня 1789 р. «Про знищення феода-

льних прав та привілеїв». Зокрема, у статті ІХ 

цього Декрету встановлювались гарантії рівно-

правності громадян у податковій сфері: «В сфері 

податків будуть назавжди знищенні грошові, 

особисті та земельні привілеї. Усі громадяни та 

будь-яке майно будуть оподатковуватись в одна-

ковій формі» [19, с. 251]. Тому не випадково у 

«Декларації прав людини і громадянина», яка 

з’явилася невдовзі після цього, дві із сімнадцяти 

статей були присвяченні конституційному регу-

люванню податків у новій державі: «13. На ут-

римання збройних сил і на витрати по утри-

манню адміністрації необхідні загальні внески; 

вони повинні розподілятися рівномірно між 

усіма громадянами відповідно до їх статку 
(виділено мною – Г. Р.). 14. Усі громадяни мають 

право встановлювати самі або через своїх пред-

ставників необхідність державного оподатку-

вання (виділено мною – Г. Р.), вільно (виділено 

мною – Г. Р.) давати згоду на його стягнення, 

слідкувати за його витрачанням і визначати його 

дольовий розмір, підстави, порядок та тривалість 

стягнення» [15, с. 434]. У першій главі Консти-

туції Франції 1791 р., прийнятій вслід за «Декла-

рацією прав людини і громадянина», стверджу-

валось: всі податки повинні бути рівномірно ро-

зподіленими між усіма громадянами відповідно 

до їх статків» [9. c, 154]. 

У Конституції Франції 1795 р. уже з’явилась 

окрема досить детальна глава ХІ «Фінанси», у 

якій податкам було присвячено дванадцять ста-

тей, з 302 по 312, а національному казначейству 

та рахівництву – ще одинадцять статей – із 315 

по 325. Тому нам видається дещо упередженим та 

недостатньо обґрунтованим висновок відомих вче-

них-конституціоналістів Т. Я. Хабрієвої та В. Є. 

Чиркіна проте, що «в цілому перша конституційна 

модель (а перші конституції Франції безсумнівно 

належать саме до неї – Г. Р.) – це інструментальна 

асоціальна модель обмеженого демократичного 

характеру» [27, с. 22], яка не приділяла належної 

уваги питанням соціального та економічного роз-

витку суспільства в цілому, особливо його фінан-

совим, в тім числі податковим, аспектам. Навпаки, 

раз за разом впадає в очі постійне намагання тоді-

шнього конституцієдавця Франції збалансувати 

фінансові інтереси індивіда, держави і суспільства, 

досягти між ними консенсусу. 

Звичайно, одночасно неважко запримітити й 

те, що творці перших французьких конституцій, 

як і творці «Великої Хартії вільностей» в Англії, 

не дуже цнотливі до термінологічних дефініцій 

податку – для позначення останнього, напри-

клад, вони використовували у якості рівноцінних 

поняття «загальні внески», «державні обкла-

дення», власне «податки» та ряд інших термінів і 

терміносполучень. Водночас вони підкреслено 

послідовно фіксували увагу правокористувача на 

тому, що сплата податку – це насамперед ознака 
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особистої свободи, особистої незалежності плат-

ника податку, його рівності як громадянина та 

власника з іншими громадянами та власниками 

держави, тобто, вказували цим самим на консе-

суальний характер конституційно-податко-

вого компромісу, досягнутого французькими 

суспільством і державою на рубежі ХVІІІ-ХІХст. 

ст. , на його фундаментальну об’єднуючу роль 

для них усіх разом. Це не випадковість, а глибока 

закономірність, оскільки Конституція Франції, за 

задумом її творців, повинна була містити «не вка-

зівки тимчасового законодавця, а втілення у писа-

ну форму встановлених розумом вічних та всезага-

льних приписів» [37, с. 47]. Тобто, це було послі-

довне практичне втілення на конституційному рів-

ні доктрини природного права громадянина, дер-

жави та суспільства в цілому, яке буквально пану-

вало у другій половинні ХVІІІ ст. у Франції, ряді 

інших країн Європи та світу в цілому. 

Про такий же консесуальний характер кон-

ституційно-податкового компромісу суспільства 

і держави, рівність платників податків гласить § 

8 Конституційного акту Великого Герцогства 

Баденського 1818 р.: «Ніхто не може бути звіль-

неним від сплати прямих і непрямих податків» 

[26, с. 96].; преамбула Конституційного акту Ба-

варського королівства 1818 р., у якій особливо 

відзначалося, що «загальному благу підданих» 

будуть слугувати «рівність оподаткування та 

обов’язків по несенню податей» [26, с. 54], кон-

ституції інших держав. 

У зазначених конституційних положеннях 

виразно та послідовно втілилась доктрина опода-

ткування А. Сміта, який стверджував, що основ-

ним гарантом особистої свободи платника пода-

тку, ознакою податку як демократичного інсти-

туту є право приватної власності, яке на основі 

легітимного податково-правового компромісу 

суспільства і держави принципово захищається 

конституцією та реально породжує таке ж захи-

щене конституцією право публічної власності 

[25, с. 505-507]. Саме тому цілком природно і 

навіть символічно, що і у двох статтях «Деклара-

ції прав людини і громадянина», якою відкрива-

лась перша Конституція Франції, мова велась 

також про власність. Зокрема, у статті 2 цієї Де-

кларації власність на рівні зі свободою, безпекою 

та опором насиллю віднесена до природних і не-

від’ємних прав людини. А остання, сімнадцята 

стаття Декларації стверджує: «Оскільки влас-

ність є правом недоторканим і священним, то 

ніхто не може бути позбавленим її інакше, як у 

випадку встановленої законом безсумнівної сус-

пільної необхідності та за умови справедливого і 

попереднього відшкодування» [15, с. 434]. 

Б) Етатистський конституційно-податко-

вий компроміс держави і суспільства. Суттєво 

збагатила дефінітивними положеннями субстан-

ціонального характеру конституційне податкове 

право Конституція Канади від 29 березня 1867 р., 

що також належить до першої конституційної 

моделі. В ній конституційні положення про по-

датки було виділено в особливу частину Консти-

туції, названу «Фінансовим законодавством; з 

королівської санкції», тобто, у ній вперше серед 

конституцій держав світу офіційно було закріп-

лено ще не пріоритет, а ініціативну першість 

держави стосовно податкового компромісу сус-

пільства та держави – у Європі у цей час вже 

утверджувались етатистські доктрини оподатку-

вання, однак в Канаді це проявилося тоді у якості 

тенденції, яка скривалась за цілком демокра-

тичними конституційними конструкціями, які до 

того часу встигли стати традиційними. Зокрема, 

стаття 53 цієї Конституції «Біллі про доходи і 

податки», яка відкриває підрозділ «Фінансове 

законодавство; королівська санкція» розділу ІV 

Конституції «Законодавча влада», стверджує: 

«Біллі про асигнування для певної мети будь-

якої частини державних доходів чи про встанов-

лення податків або мита будуть виходити від Па-

лати общин» [13, с. 340]. 

Щоправда, ця завуальованість настання цілої 

історичної епохи етатизму в оподаткуванні, тра-

нсформація класичного консесуального кон-

ституційно-податкового компромісу суспільства 

та держави у продиктований суспільству держа-

вою їх етатистський конституційно-податковий 

компроміс знімалась уже в наступній, 54-й статті 

«Рекомендації про асигнування грошових кош-

тів» Конституції Канади. У ній, зокрема, уточ-

нюється: «Палата общин не буде вправі схва-

лювати чи приймати будь-яке рішення, резо-

люцію чи біль про асигнування будь-якої час-

тини державних доходів або про будь-які по-

датки чи мита з цією метою, яке не було попе-

редньо рекомендовано цій Палаті Генерал-

губернатором у його посланні під час сесії, у 

якому були запропоновані таке рішення, ре-

золюція, адреса чи білль» [13, с. 353-354] (ви-

ділено мною – Г. Р.). 

Стаття 102 «Утворення Консолідованого по-

даткового фонду» розділу VIII «Доходи; борги; 

активи; податки» Конституції Канади передба-

чає: «Усі податки і доходи, правом на одержання 

яких до утворення та на час утворення Союзу 

були наділенні відповідні законодавчі органи 
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Канади, Нової Шотландії та Нью–Брансуїка, за 

винятком тих з них, які даним актом зарезерво-

вані за відповідними законодавчими органами 

провінцій чи які вони будуть одержувати на ос-

нові спеціальних повноважень, наданих провін-

ціям даним актом, утворюють Консолідований 

фонд, призначений для потреб державного уп-

равління Канади у порядку та відповідності з 

обов’язками, передбаченими даним Актом» [13, 

с. 357] (виділено мною – Г. Р.). Тобто, тут ми ба-

чимо другу субстанціональну трансформацію кла-

сичного податково-правового компромісу суспіль-

ства і держави періоду домонополістичного капі-

талізму, тобто його першого виду, а саме зміну 

цілей оподаткування – від потреб забезпечення 

публічних інтересів суспільства до потреб за-

безпечення «державного управління». 

Аналогічна вимога міститься в Конституції 

Канади і до зміни цілей місцевих податків. Зок-

рема стаття 126 «Провінційний консолідований 

податковий фонд» Основного Закону Канади пе-

редбачає: «Ті частки податків і доходів, на стягу-

вання яких до затвердження Союзу мали право 

відповідні законодавчі органи Канади, Нової 

Шотландії та Нью–Брансуїка і які на підставі да-

ного Акту зберігаються за урядами чи законода-

вчими органами відповідних провінцій, а також всі 

податки і доходи, що стягуються ними в силу спе-

ціальних повноважень, наданих цим провінціям 

даним Актом, будуть утворювати в кожній провін-

ції єдиний консолідований доходний фонд, приз-

начений для покриття державних потреб провін-

ції» [13, с. 357] (виділено мною – Г. Р.).  

Ще одна винятково важлива, справді субста-

нціональна риса податку, його імпліцитна влас-

тивість визначена у статті 125 «Винятки з опода-

ткування для державних земель, etc» розділу VIII 

Конституції Канади. Вона містить в собі насту-

пну вимогу: «Жодні землі чи будь-яка інша 

державна власність, що належать Канаді чи 

будь-якій провінції зокрема, не можуть бути 

оподатковані» [13, с. 357] (виділено мною – Г. 

Р.). Це природно, оскільки головна функція по-

датку – фіскальна – полягає у формуванні дохо-

дів держави чи іншого публічного союзу. 

Встановлюючи податки, держава виступає у 

якості суб’єкта політичної влади, причому в ін-

шій якості у податковому правовідношенні вона 

не може виступати в принципі, оскільки податок 

– це примусове вилучення частки чужої для 

держави, а ще точніше – приватної власності і 

водночас легітимне публічне заволодіння нею. 
З цієї нагоди дуже образно резюмував 

Г.М.Бродський: «Таким чином, в основі одер-

жання податку лежать публічно-владні повнова-

ження держави як політичного суб’єкта, в силу 

чого саме відношення між платником податку і 

державою опосередковано фінансово-правовим 

відношенням. Здійснюючи стягнення податку, 

держава привласнює чуже» [6, с. 84]. Тому не 

випадково, що іще в дореволюційній вітчизняній 

науковій літературі податок розглядався як пуб-

лічно-правовий дохід [29, с. 7]. І навпаки, в основі 

одержання державою доходу від об’єктів держав-

ної власності лежать не публічно-правові повнова-

ження, а повноваження приватноправові, якими 

держава володіє в силу свого титулу власника того 

чи іншого об’єкта, а також доходу, одержаного від 

його використання, тобто, у даному випадку дер-

жава реалізує права власника речі. А звідси внаслі-

док так званого оподаткування державою своєї ж 

власності величина державної власності в кінцево-

му підсумку не змінюється, тому якщо навіть дер-

жава називає таке правовідношення податком, вона 

забирає все-таки своє.  

Таким чином, уже в перших буржуазних кон-

ституціях держав Європи і Америки був розкри-

тий і зафіксований субстанціональний взає-

мозв’язок та взаємозалежність приватного і пуб-

лічного начал у розвитку цивілізованого суспіль-

ства, взаємозумовленість природних прав і за-

конних інтересів громадян, а також податкових 

інтересів та прав держави. У цих конституціях 

знайшла дефінітивне закріплення перша пара-

дигма конституційного податкового права, 

яку, на нашу думку, можна сформулювати на-

ступним чином: 1. Податок – це законно встано-

влене згідно конституції держави вилучення певної 

частки приватної власності на користь публічного 

утворення. 2. Приватна власність первинна, а пода-

тки похідні від неї. 3. Податки генетично 

пов’язанні лише з приватною власністю і на публі-

чну власність не поширюються. 4. Приватна влас-

ність та податки взаємопов’язані та взаємозалежні. 

5. Приватна власність є проявом приватного інте-

ресу, а податок – публічного інтересу. 6. Конститу-

ція демократичної держави в однаковій мірі захи-

щає приватний та публічний інтереси в суспільстві, 

платника податку та його одержувача. 

Однак найреволюційнішою рисою еволюції 

правової природи податку, його системоутво-

рюючою субстанціональною характеристикою, 

що знайшла у цей час адекватне конституційне 

закріплення, стало те, що податкові надхо-

дження в даний період трансформувались із 

власності різноманітних королів, монархів і 

т.д. у власність держави, повністю, чітко та 

остаточно відділились від приватної власності 
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попередників-суверенів. Внаслідок цього дер-

жава перетворилась із звичайного інструмента 

оподаткування, що було властиво попереднім 

історичним періодам її розвитку, у повно-

правного володаря усіх податкових надходжень. 

У податках держава отримала унікальний ін-

струмент не лише стабільного прирощення своєї 

власності, але й потужного легітимного впливу 

на весь суспільний, насамперед, економічний 

розвиток. Це знаменувало собою настання якісно 

нового етапу розвитку конституційного податко-

вого права, а також якісно нового етапу у розви-

тку власне держави, який відомий ізраїльський 

історик та воєнний теоретик Мартін Ван Кре-

вельд назвав «держава як ідеал» [22, с. 243]. На-

решті, це означало настання якісно нового виду 

конституційно-податкового компромісу суспіль-

ства і держави, у якому провідна роль, доміну-

вання повністю змістилося в бік держави – на-

ступив, інакше кажучи, тривалий історичний пе-

ріод відвертого, а в окремі історичні етапи його 

розвитку цинічного, безсоромного етатизму. 

Набуття державою як певною корпораці-

єю права неподільної власності на податкові 

надходження, що остаточно відбулося на рубежі 

докласичного і класичного періодів розвитку су-

спільства, на зламі Середньовіччя та Нового часу 

(Модерну за термінологією суспільствознавців 

Заходу), стало вирішальним та остаточним 

субстанціональним фактором оформлення 

державного суверенітету і власне класичної 

держави. Саме в суверенітеті, як відомо, Гегель 

вбачав найважливішу характеристику держави, 

що докорінно відрізняє її від інших суспільних 

утворень. Причому на відмінну від Гоббса Ге-

гель не вважав цей суверенітет тільки інструмен-

том для встановлення правопорядку, а наділяв 

його високим етичним змістом. За Гегелем дер-

жава, будучи єдиним суспільним інститутом на 

землі, що не визнає нічого, що б стояло над нею, 

може вільно розвиватись тільки у відповідності 

зі своєю власною природою. Цією свободою во-

на наділяє своїх громадян за умови, що вони 

співробітничають з нею, і ця свобода служить 

державі виправданням завжди і у всьому. За-

вдяки суверенітету, а значить, і податкам, дер-

жава перетворилась, за оцінкою Гегеля, з ін-

струмента сюзерена та водночас платників пода-

тків, суспільства в цілому на істинну «Ходу Бога 

у світі» [10, с. 283]. 

Внаслідок цього, як писав уже згадуваний 

нами Мартін ван Кревельд, сама історія людства 

трансформувалась із безформної маси фактів у 

логічну повість про виникнення держав, їх зрос-

тання, зіткнення однієї з іншою, досягнення зрі-

лості та занепад в нескінченному пошуку доско-

налішого політичного порядку, який був би вод-

ночас і досконалішою істиною [22, с. 243]. Бі-

льше того, на повну противагу Дж. Локку, твор-

цям конституцій США і Франції Гегель був пе-

реконаний, що істинна свобода індивіда мож-

лива тільки в середині держави. Заберіть дер-

жаву, неодноразово повторював він, і людина 

перетвориться в ніщо, у маленьку біологічну іс-

тоту, чиє життя відірване від світового духу і в 

цьому сенсі не має жодного етичного значення. 

Після першої світової війни (1914–1918 рр.) у 

капіталістичних країнах, а з 1917 р. й у першій 

соціалістичній тоталітарній державі – РРФСР (з 

1922 р. – в СРСР, а також у Монголії і Туві) 

утвердились нові конституційні моделі, які 

Т.Я.Хабрієва та В.Є.Чиркін визначили як: а) ін-

струментальну із соціальними елементами лібе-

рально-капіталістичну модель в основному де-

мократичного характеру та б) політично недемо-

кратичну конституційну модель тоталітарного 

соціалізму [27, с. 24, 26]. Конституційних дефі-

ніцій субстанціональних якостей податку як 

юридичної категорії вони не збагатили і не могли 

збагатити в принципі, оскільки у державах, що 

жили раніше чи живуть по даний час за такими ж 

конституціями, залишилась незмінною правова 

природа податкових надходжень їх бюджетів – 

вони були і продовжують залишатися власністю 

цих держав. Тому не зазнав глибоких якісних 

трансформацій і конституційно-податковий ком-

проміс держави і суспільства – він продовжував 

бути нав’язаним етатистською державою суспі-

льству і відображав головним чином волю дер-

жави та її фундаментальні інтереси. 

Тим не менше у конституціях цих моделей 

відбулися дефінітивні уточнення, так би мовити, 

техніко-тактичного характеру. Першою їх чітко 

зафіксувала та втілила Конституція Австрійської 

Республіки від 10 листопада 1920 р. Хоча з часу 

її прийняття спливло понад вісімдесят років, во-

на по сьогоднішній день продовжує залишатися 

одним із досконаліших зразків цивілізованого 

врегулювання податкових правовідносин на най-

вищому з усіх можливих позитивному рівні. Зо-

крема, у частині 1 статті 13 Конституції Авст-

рійської Республіки визначено, що «Компетен-

ція Федерації і Земель у сфері податків регу-

люється особливим Федеральним конститу-

ційним законом («Конституційним законом 

про фінанси») [15, с. 33] (виділено мною – Г. Р.). 

Згідно статті 44 Конституції Австрійської Ре-

спубліки конституційні закони чи конституційні 
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положення, що містяться в звичайних законах, 

приймаються за особливою процедурою – вони 

можуть бути прийняті Національною радою 

тільки у присутності не менше половини членів і 

більшістю у дві третини поданих голосів. Крім 

того, вони повинні бути чітко визначені, як такі: 

конституційний закон, конституційне поло-

ження. В доповнення до сказаного конституційні 

закони чи конституційні положення, що міс-

тяться у звичайних законах, на основі яких об-

межується компетенція земель у сфері законо-

давства та виконавчої діяльності, потребують 

схвалення Федеральною Радою, наданого у при-

сутності не менше половини його членів більші-

стю не менше як у дві третини поданих голосів 

[15, с. 53]. Згодом цей підхід був творчо запози-

чений багатьма державами Європи, Америки та 

інших країн. Це дозволило ще більше вдоскона-

лити процедуру оподаткування, привести її у ві-

дповідність з вимогами часу, зробило більш при-

йнятним з боку суспільства податковий тягар. 

Досконаліша процедура оподаткування суттєво 

сприяла посиленню захисту природних прав та 

законних інтересів платників податків, подо-

ланню етатистського характеру оподаткування. 

В) Людино-центристський вид класичного 

конституційно-податкового компромісу дер-

жави і суспільства. Якісно новий етап у еволю-

ції конституційних підходів до податкового ком-

промісу суспільства і держави наступив у сере-

дині ХХ ст. Це був класичний постмодерн у да-

ній сфері, що став можливим завдяки новітній, за 

класифікацією уже згадуваних нами Т. Я. Хабрі-

євої та В. Є. Чиркіна, соціально-інструментальній 

демократичній моделі сучасної конституції [27, с. 

28-29]. Насамперед суттєво змінилася мета оподат-

кування – з чистого доходу держави, призначеного 

для задоволення виключно державних потреб, 

якими були податки до середини ХХ ст. , податкові 

надходження цивілізованих держав Заходу у дру-

гій половині ХХ ст. , де-юре ще залишаючись вла-

сністю держави, разом з тим у все більшій мірі ста-

ли набувати рис засобу, інструмента суспільства 

задовольняти публічні потреби цього ж таки суспі-

льства, впливати на економіку всієї країни та еко-

номіку світового співтовариства. 

Цей поворот податково-правового компромі-

су до його соціалізації, до гуманізації мети опо-

даткування вперше знайшов своє конституційне 

закріплення у 1946 р. у Франції. Зокрема, у п. 10 

Преамбули Конституції Французької Республіки 

цього року стверджується: «Нація забезпечує 

(виділено мною – Г. Р.) особі і сім’ї необхідні 

умови для їх розвитку» А в п. 11 цей підхід знай-

шов свій подальший розвиток: «Вона гарантує 

усім... охорону здоров’я, матеріальне за-

безпечення, відпочинок і дозвілля. Будь-яка 

людська істота, яка за віком, фізичним чи ро-

зумовим станом, економічним становищем не-

здатна працювати, має право одержати від сус-

пільства засоби, необхідні для власного існу-

вання» [17, с. 431] (виділено мною – Г. Р.). У стат-

ті 1 нині чинної Конституції п’ятої Французької 

Республіки від 4 жовтня 1958 р. дані положення 

синтезовані у принципово важливу та надзвичайно 

містку формулу соціальної держави [17, с. 411].  

Аналогічні чи близькі до цих вимоги були за-

фіксовані у більшості конституцій держав Єв-

ропи і Америки, прийнятих у другій половині 

ХХ ст. Однією з останніх у цьому ряду за часом 

прийняття є Конституція Фінляндії від 11 червня 

1999 р. Зокрема, у § 88 «Різні вимоги до дер-

жави» Основного Закону Фінляндії зазначається: 

«Кожен, незалежно від державного бюджету, має 

право на одержання від держави законних засо-

бів, необхідних для нього чи неї» [17, с. 390]. 

Причому на відміну від Радянської держави, кон-

ституції якої переважно лише декларувала гуманні 

соціальні цілі цієї держави, але не спроможні були 

забезпечити їх на практиці, соціально орієнтовані 

конституції цивілізованих держав Заходу дані цілі 

не тільки проголошували, але й забезпечували, 

оскільки в цих країнах уже в той час ефективно 

діяли механізми політичної і соціальної відповіда-

льності держави за свою політику. 

Тим не менше великий історичний досвід ре-

алізації конституцій різних моделей цього виду, 

особливо більше ніж півстолітній досвід вті-

лення їх соціально модифікованих варіантів (а в 

СРСР більш як сімдесятирічний досвід!) переко-

нливо продемонстрував, що «держава загального 

добробуту» (Welfare state) у будь-якій формі – 

ліберальній, соціал-демократичній, корпоратив-

ній чи навіть соціалістичній – не може тривалий 

час залишатися ефективною. Податковий тягар у 

таких державах неухильно посилюється, проте й 

за цих умов він не спроможний покрити надмір-

них соціальних зобов’язань, що покладаються на 

соціальну державу. Соціальні претензії, що кра-

тно перевищують можливості держави задоволь-

няти їх, неминуче призводять до сумних наслід-

ків – втечі капіталу з країни, зниження темпів 

розвитку, відставання, до утриманства громадян, 

втрати їх активності, ділової ініціативи, доеко-

номічного занепаду суспільства [42]. 

Глибоко та всебічно проаналізувавши ці про-

цеси, директор Центру досліджень міжнародної 

торгівлі при Інституті Катона у США А.Б.Ліндсі 
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аргументовано резюмував: «В останні два деся-

тиліття уряди найрізноманітніших країн зіткну-

лися із серйозними економічними хворобами – 

як у формі гострої кризи, так і у вигляді хронічно 

низької ефективності, – породженими десятиліт-

тями дисфункціональної антиринкової політики. 

У відповідь на ці недуги уряди послабили дер-

жавне втручання в економіку та розширили про-

стір ринкової конкуренції» [24, с. 14]. 

3. Посткласичний (егалітаристський) тип 

конституційно-податкового компромісу сус-

пільства і держави. Не випадково на рубежі 

другого та третього тисячоліть в конституційній 

податковій доктрині держав матеріалізувалась і 

відразу ж набула певного поширення нова ідея – 

ідея Work–fare state – держави, що підтримує 

працю, сприяє праці, а не прагне тільки перероз-

поділяти ВВП та національний дохід на свою 

користь при допомозі податкового інструмента-

рію. Ця держава зобов’язується забезпечувати 

лише головні потреби людини, націлює громадян 

на їх долучення до суспільно-корисної праці та 

законне одержання від цього адекватної частки 

«суспільного короваю». Зокрема, у поясню-

вальній записці до Конституції Перу 1993 р. її роз-

робниками зазначається, що держава бере на себе 

лише турботу про основні потреби соціальних спі-

льнот, а людина сама турбується за себе і за свою 

сім’ю [33]. Параграф 110 Конституції Норвезького 

королівства в редакції Закону від 5 травня 1980 р. 

стверджує: «В обов’язок державних органів вхо-

дить створення умов для того, щоб кожна здатна до 

праці людина могла забезпечити собі утримання 

своєю працею» [16, с. 671]. 

Ще більш послідовно розгорнуті і чіткіше 

сформульовані дані цілі у Союзній Конституції 

Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 1999 р. 

Зокрема, у ст. 6 частини 1 «Загальні положення» 

даної Конституції вимагається: «Кожна особа 

відповідальна за себе саму і сприяє відповідно 

своїм силам вирішенню завдань держави і суспі-

льства» [16, с. 538]. Ст. 12 частини другої «Осно-

вні права, громадянські права і соціальні цілі» 

Конституції Швейцарії визначає: тільки «Той, 

хто потрапляє у тяжке становище і не в змозі ту-

рбуватися про себе, має право на допомогу та 

обслуговування і на кошти, необхідні для гідного 

існування людини» [16, с. 539]. А статті 41 глави 

третьої «Соціальні цілі» частини другої Консти-

туції Швейцарії вимагає: «Союз і кантони в до-

повнення до особистої відповідальності і приватної 

ініціативи виступають за те, щоб: ... b) працездатні 

могли самі покривати свої витратити на життя за-

вдяки праці на співрозмірних умовах ... 4. Із соціа-

льних цілей не можуть виводитись жодні безпосе-

редні претензії на державні послуги» [16, с. 543]. 

Тобто, демократичні і ринкові трансформації 

суспільств у другій половині ХХ – на початку 

ХХІ століть висунули нові вимоги до конститу-

ційного регулювання оподаткування, уточнивши 

насамперед його цілі та інструменти. Головне, 

що стало неминучим у конституційній податко-

вій доктрині держав – це їх здатність трансфор-

мувати податкову політику від системи фактично 

повного державного забезпечення споживачів 

публічних послуг до системи «створення мо-

жливостей» для них переважно самостійно ство-

рювати ці блага та самим утримувати себе. Та-

кий доктринальний реверс конституційного по-

даткового права з неминучістю потяг за собою 

глибоку якісну трансформацію змісту та форм 

конституційно-податкового компромісу суспіль-

ства і держави. Суспільство у все більшій мірі та 

все очевидніше перетворюється із об’єкта в 

суб’єкта цього компромісу, податкової політики 

загалом, а державі знову повертається, однак 

на уже іншому ступені історичного розвитку, її 

роль інструмента суспільства у його податко-

вій політиці. За своїм змістом, особливо субста-

нціональними вимірами, це є втілення природно-

позитивної доктрини податкового права. 

Дані риси конституційного податкового пра-

ва найповніше та найпослідовніше проявилися у 

конституціях новітніх конституційних моделей, 

ще не пізнаних сповна теорією конституційного 

й до певної міри фінансового права, які були 

прийняті буквально на рубежі ХХ – ХХІ століть. 

Наприклад, ст. 58 «Участь у фінансових витра-

тах» Конституції Республіки Молдова вимагає: 

«Громадяни зобов’язані брати участь у суспільних 

витратах (виділено мною. – Г. Р.) через по-

середництво сплати податків і зборів» [16, с. 559]. 

Тут цілком очевидно, що метою податку з позицій 

даного підходу є уже не традиційне забезпечення 

витрат держави і податкові надходження уже не 

стають власністю держави, як було у попередні 

історичні етапи еволюції конституційно-правового 

компромісу з приводу податку між суспільством і 

державою – у даному випадку податок стає джере-

лом фінансування суспільних витрат і стягується в 

інтересах усього суспільства. 

Ще більш революційною є по суті вимога 

Конституції Федеративної Республіки Бразилія, 

яка передбачає, що державні підприємства спла-

чують податки на тих же умовах, що й усі не-

державні підприємства. Зокрема, у ст. 153 цієї 

Конституції зазначається, що «Союзу належить 

право встановлювати податки на ... доходи і при-
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буток будь-якого характеру» [14, с. 219]. Більше 

того, в главі першій «Про федеральну податкову 

систему» розділу шостого «Про податкову сис-

тему і бюджет» Конституції Бразилії міститься 

пряма вказівка на «обмеження органів влади 

встановлювати стягнення обов’язкового ха-

рактеру» [14, с. 217-219] (виділено мною – Г. 

Р.). Оскільки за Конституцією Бразилії стягнення 

обов’язкового характеру встановлюються ви-

ключно законодавчою гілкою влади, то мова тут 

іде фактично про обмеження держави.  

Г. М. Бродський декілька років тому з цієї 

нагоди написав наступне: «ймовірніше всього це 

(вище наведена вимога Конституції Бразилії – Г. 

Р.) зроблено не з міркувань визнання єдиної пра-

вової і економічної природи фінансових відно-

син, що виникають у держави з державними і 

недержавними суб’єктами, а як реакція на ви-

могу суспільства та приватних підприємницьких 

кіл про недопущення створення для державних 

підприємств пільгових умов господарювання, в 

силу чого приватні підприємства виявляються у 

заздалегідь невигідному становищі» [5, с. 82]. За-

перечуючи по суті сам собі, Г. М. Бродський заве-

ршує своє вище наведене міркування наступними 

словами: «Тим не менше видається, що фактор 

зміни форми власності був і залишається виріша-

льною ознакою для визнання обов’язкового плате-

жу у якості податкового» [5, с. 82].  

Перше з наведених нами міркувань Г. М. 

Бродського нам видається помилковим, не аргу-

ментованим з наступних причин. По-перше, у 

Конституції Бразилії в частині, у якій ведеться 

мова про оподаткування щодо держави, застосо-

вана дозвільна юридична конструкція (не сама ж 

держава собі дозволяє!), а щодо платників пода-

тків – юридичні конструкції заборон і обмежень. 

По-друге, податкові надходження Конституція 

Бразилії кваліфікує не як власність держави, а як 

державні фінанси (а так поки–що традиційно по-

ступають більшість конституцій держав світу), 

тобто як публічні фінанси [14, с. 227], що також 

уже не є винятком для сучасних конституцій 

держав Європи, Америки й інших континентів. 

Нетрадиційно підійшов до визначення право-

вої природи податку і права власності на подат-

кові надходження також конституцієдавець Ук-

раїни. Зокрема, у п. 1 ст. 95 Конституції України 

підкреслюється, що «Бюджетна система України 

будується на началах справедливого і неупере-

дженого розподілу суспільного багатства між 

громадянами і територіальними громадами» [21, 

с. 53] (виділено мною – Г. Р.). А в п. 2 цієї ж 

статті зафіксовано, що «Виключно законом про 

Державний бюджет України визначаються будь-

які витрати держави на потреби усього суспіль-

ства, розмір і цільове значення цих витрат» [21, 

с. 54] (виділено мною – Г. Р.). 

Поки що в Україні ні наукою фінансового 

права, ні жодною іншою юридичною наукою, ні 

самим законодавцем України цей принципово 

новий методологічний підхід до розумінні пра-

вової природи податкових надходжень бюджету 

та публічних фінансових ресурсів в цілому ще не 

сприйнятий адекватно. Тим не менше тільки даний 

підхід, як переконує практика, робить можливим 

застосувати до з’ясування справжньої природи цих 

явищ об’єктивні закономірності розвитку людини 

як системоутворюючого фактора суспільства в ці-

лому, особливо його фінансового сектора, подола-

ти традиційні пануючі у фінансово-правовій теорії 

та практиці суб’єктивізм й ідеологічні кліше, бага-

толітню інерцію мислення. 

Зокрема, узагальнюючи застосовані у Кон-

ституціях Молдови, Бразилії, України, ряду ін-

ших держав нові методологічні підходи до 

з’ясування і розкриття правової природи подат-

ків і права власності на податкові надходження, 

субстанціональних вимірів податково-правового 

компромісу суспільства і держави, не можна не 

побачити, що їх юридичні конструкції не одно-

мірні, а багатомірні. Насамперед вони виступа-

ють юридичною формою економічної сутності 

публічних фінансів. Остання полягає в тому, що 

податкові надходження у бюджетах держав зне-

особлюються й набувають в силу цього якість 

фонду коштів загального вжитку, «суспільного 

багатства», за термінологією Конституції Украї-

ни, єдиним призначенням якого є фінансування 

публічних потреб за принципом конкуренції цих 

потреб між собою, тобто їх пріоритетності. 

Ці якості суспільного багатства (насамперед і 

головним чином податкових надходжень бюдже-

тів держав) стали підставою для вчених Заходу у 

їх обґрунтуванні доктрини фіскального обміну, 

яка зробила можливим і в публічній сфері засто-

сувати ринкові інструменти. Внаслідок цього 

практичне використання публічних фінансових 

ресурсів піднялось у цих країнах на якісно ви-

щий рівень. Україна ж тільки поки що ставить 

перед собою таку мету, тому наявний досвід у її 

досягненні інших держав та суспільств може ви-

явитись досить цікавим і корисним. У будь-

якому разі досвід цивілізованих держав Америки 

і Європи переконує, що ринкова методологія 

з’ясування природи податкових надходжень бю-

джетів держав, як і публічних фінансів в цілому, 

раціональна і вельми перспективна. Тому вона 
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повинна посісти провідні позиції й у вітчизняній 

пострадянській правовій теорії. «Державні фі-

нанси, – пише П.-М. Годме, – це суспільне ба-

гатство у формі грошей і кредиту, що перебуває 

у розпорядженні органів держави» [11, с. 37] 

(виділено мною – Г. Р.). 

По-друге, конструкція «суспільне багатс-

тво» є встановленою у Конституції України 

мірою необхідної поведінки держави з при-

воду публічних фінансів. Податкові, як і будь-

які інші, надходження в бюджет держави не мо-

жуть бути використані нею на що завгодно, а 

тільки на публічні потреби. Як переконує систе-

мний аналіз Конституції України, ця міра вклю-

чає в себе і встановлення меж фіскальних вилу-

чень держави з приватного сектора з тим, щоб 

досягалась найбільша ефективність викорис-

тання ВВП і національного доходу на загально-

суспільному рівні. Тобто, конституційно-подат-

ковий компроміс суспільства і держави на основі 

конституційної конструкції «суспільне багатс-

тво» є поки що найвищим типом з усіх історично 

відомих типів компромісів суспільства та держави 

у сфері оподаткування і відзначається му-

льтиплікаційним впливом на усі сфери суспільного 

життя, насамперед на економіку країни. Україна 

нині перебуває на порозі запровадження саме такої 

конституційної податкової доктрини, однак уже 

прийнятий у другому читанні проект її Податково-

го кодексу виписаний ще зі старих, попередніх, 

етатистських доктринальних підходів. 

По-третє, конструкція «суспільне багатство» 

є визначеною у Конституції України мірою сво-

боди контрагентів держави у податкових право-

відносинах. Та частина їх приватної власності, на 

яку не поширюється правовий режим «суспі-

льного багатства», апріорі неподільно і повністю 

перебуває у їх приватній власності і відносно неї 

вони вправі застосовувати на власний розсуд 

весь набір правомочностей власника. На іншу ж 

частку власності контрагентів держави у подат-

кових правовідносинах, на яку у належній пра-

вовій формі поширюється юридичний режим 

«суспільного багатства», її виробники можуть 

претендувати поряд з іншими членами суспільс-

тва уже не як приватні власники, а лише як спо-

живачі суспільних благ. 

Але й у держави, згідно Конституції України, 

не виникає право власності на створене таким 

чином суспільне багатство – вона від імені сус-

пільства тільки здійснює управління та розпоря-

дження ним. Більше того, як однозначно випли-

ває зі статті 95 Конституції України, держава у 

юридичній конструкції «суспільне багатство» є 

зобов’язаною стороною, управомоченою здійс-

нювати тільки передбачені суспільством дії. 

Тобто, за нині чинною Конституцією України 

українська держава не є реальним власником 

Державного бюджету України, а лише від імені 

істинного власника – українського суспільства – 

здійснює його права «лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-

ституцією та Законами України» [21. с. 11]. У 

зв’язку з цим, ймовірніше всього, стали немину-

чими також зміни субстанціональних якостей кла-

сичної держави. Однак який характер матимуть ці 

зміни, на нашу думку, однозначно сказати ще не 

можливо. У цьому аспекті не лише вітчизняний, 

але й світовий досвід ще недостатні. 

Таким чином, аналіз деяких новітніх субста-

нціональних якостей податку, його правової при-

роди та юридичного режиму податкових надхо-

джень у бюджети держав, зроблений нами на 

основі нині чинних Конституцій Молдови, Бра-

зилії та України, ряду інших держав, дозволяє, на 

нашу думку, цілком обґрунтовано резюмувати 

про одночасне продовження трансформації суб-

станціональних якостей податку і власне дер-

жави, конституційно-податкового компромісу 

суспільства та держави. Остання, тобто держава, 

саме завдяки встановленню своєї повної та непо-

дільної власності на податкові надходження ос-

таточно набула своїх класичних рис, стала суве-

ренною. Поступова втрата державою свого ви-

ключного права власності на податки, очевидно 

позначиться і на трансформації її становища як 

носія суверенітету у сучасному суспільстві. 

Висновки. Конституційно-податковий комп-

роміс суспільства та держави насамперед відзна-

чається яскраво вираженим історичним характе-

ром. Він виник ще в докласичний період розвитку 

суспільства та держави як легітимна їх відповідь на 

об’єктивну необхідність поєднати між собою такі 

основоположні начала людської цивілізації, як 

приватна власність та публічний інтерес. Найтри-

валіший період часу цей компроміс еволюціонував 

під домінуючим впливом держави, який в окремі 

періоди історичного розвитку набував абсолютних 

рис і внаслідок цього призводив до неминучої за-

гибелі таких держави і суспільства або завершува-

вся їх якісною трансформацією. 

У найновіший історичний період, який за пе-

ріодизацією частини західних суспільствознавців 

відноситься до постпостмодерну, все більш оче-

видно провідна роль у конституційно-податко-

вому компромісі зміщується від держави до сус-

пільства з усіма неминучими наслідками, що з 

цього факту випливають: змінюється конститу-
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ційна конструкція права власності на податкові 

надходження – істинним власником їх стає гро-

мадянське суспільство, а держава від його імені 

лише здійснює управління та розпорядження ці-

єю власністю; змінюються методи конститу-

ційно-податкового регулювання на рівні суспіль-

ства і держави з переважно імперативних та пе-

реважно диспозитивні; змінюється конститу-

ційно-легітимна юридична конструкція податку 

в сторону її збагачення за рахунок захисту прав 

та законних інтересів не тільки одержувача по-

датків, але й насамперед їх платника. Ці та інші 

субстанціональні зміни податку та його консти-

туційного регулювання, які самі є логічним нас-

лідком еволюції суспільства та держави, в свою 

чергу, справляють ще глибший вплив на їх пода-

льшу трансформацію. У зв’язку з цим одним з 

найактуальніших завдань сучасної юриспруден-

ції в цілому, наук конституційного та фінансо-

вого права зокрема є здійснення глибокого та 

всебічного аналізу даних процесів, вироблення 

на цій основі якісно нової конституційно-подат-

кової доктрини України, адекватної історичному 

етапу її прогресу. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВА 
 

 

Д. А. Гудима 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗИЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 
 

На вістрі всіх подій, а отже, й подій усесвітньо-історичних, 

стоять індивіди. 

(Ґ.В.Ф. Геґель [1, с. 294]) 

Якщо людина живе серед людей, вона вже не може відмови-

тися від культури, – культура додає їй форму або, навпаки, 

спотворює її, традиція захоплює її та формує її голову і фор-

мує члени її тіла. Яка культура, наскільки податливий мате-

ріал, від цього залежить, якою стане людина, який вигляд 

прийме вона. 

(Й.Ґ. Гердер [2, с. 231]) 

У людства немає іншого способу вирішення глобальних про-

блем і труднощів, що загрожують тяжкими наслідками для 

людського роду, ніж поставити у самий центр життя людей 

сучасне право. 

(С. Алексєєв [3, с. 270]) 

 

Поняття соціально-антропологічного дослі-

дницького підходу. Право… Проблема того, чи 

є це явище соціально й історично зумовленим 

або чи є воно об’єктивно заданим та історично 

незмінним, турбувала допитливі уми не одне 

століття. Однак, будучи невирішеною, вона на-

далі зберігає свою актуальність. 

У цій статті ми спробуємо охарактеризувати з 

позиції соціокультурної антропології розуміння 

права як регулятора поведінки людей, сутність 

якого зумовлюється його «пропискою» у конкре-

тному соціумі та «віддзеркаленням» особливос-

тей «другої природи» (культури) представників 

цього суспільства. 

В абзаці 2 п. 4.1 мотивувальної частини Рі-

шення № 15-рп/2004 від 02.11.04 у справі № 1-

33/2004 (про призначення судом більш м'якого 

покарання) Конституційний Суд України конста-

тував, що «право не обмежується лише законо-

давством як однією з його форм, а включає й ін-

ші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, 

традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільс-

твом і зумовлені [його] історично досягнутим 

культурним (курсив наш. – Д.Г.) рівнем» [4]. Ви-

ходячи з цього, видається за можливе стверджу-

вати, що в Україні – на рівні Конституційного 

Суду – формально визнано, так би мовити, «со-

ціальність» і «культурність» (іншими словами – 

«соціокультурність») права. 

Свого часу Ж. Марітен справедливо відзначив, 

що внаслідок історичного розвитку людства, 

зростаючої у сучасному світі кризи та поступо-

вого розвитку моральної свідомості і рефлексії 

люди нині усвідомили в більшій мірі, ніж раніше 

(але все ще не повністю), деякий звід практичних 

істин, що стосуються їхнього спільного життя, з 

приводу яких вони можуть дійти згоди, але деякі 

похідні від мислення кожного з них – залежать 

від їхніх ідеологічних переваг, філософських і 

релігійних традицій, культурних передумов та їх 

історичного досвіду, тобто від гранично відмін-

них або навіть у своїй основі протилежних тео-

ретичних поглядів [5, с. 75]. Тому неможливо 

пізнати сутність права без встановлення його 

зв’язків з тим середовищем, в якому це явище 

функціонує, а також з іншими суспільними яви-

щами, такими як традиції, звичаї, вірування, ку-

льтура [6]. Іноді дослідники навіть стверджують, 

що «неокультурене право не має ніякої цінності 

й не є належним, ефективним регулятором сус-

пільно-правових відносин» [7, c. 83]. 

З огляду на це, а також на особливості соціо-

культурної антропології [про її поняття див., на-

приклад: 8, с. 56-66; 25; 33, с. 598-599; 41; 47], 

вважаємо, що історичне пізнання права як соціа-

льно й історично зумовленого явища – невід'ємної 

частини культури певного суспільства і людства 

загалом – уможливлюється, головним чином, за-
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вдяки соціально-антропологічному дослідниць-

кому підходу. Останній можна визначити як засно-

вану на висновках соціокультурної антропології 

світоглядну ідею про природу та сутність людсь-

ких спільнот (етносів, народів тощо), яка [ідея] 

визначає особливості встановлення, відбору і сис-

тематизації науковцем досліджуваних фактів, а 

також їх інтерпретації й оцінки. 

Використання соціально-антропологічного 

підходу у сучасних загальнотеоретичних право-

державознавчих дослідженнях суттєво актуалізу-

ється, зокрема, тому, що незважаючи на майже 

чотирьохкратне збільшення чисельності людей у 

ХХ столітті [9, с. 34], завдяки новітнім засобам 

комунікації людство стає все більш тісно 

пов’язаним, «глобалізованим». «Необхідно, – як 

вказує О. Лукашова, – враховувати, що процеси 

глобалізації відображають зростання й поглиб-

лення всезагальної залежності, котра об’єктивно 

визначається новими викликами, що вимагають 

спільної діяльності людей» [10, c. 65]. Сучасний 

ріст могутності суспільної людини призводить 

до «зменшення», «стиснення» людства у тому 

сенсі, що воно стає всередині себе все більш вза-

ємопов’язаним і взаємозалежним. Під впливом 

сил «близькодії» «стискається» не тільки людст-

во, але й середовище його існування. За словами 

В. Кувакіна, планета Земля стає «блакитною ку-

лькою», котра стрімко зменшується, стає «все 

більш тендітною і беззахисною не тільки у порі-

внянні з неосяжністю космосу, але і в порівнянні 

з владою руйнівних сил, що знаходяться у руках 

людей або навіть однієї людини» [11, c. 95]. І в 

процесі самоідентифікації людства проявляється 

усвідомлення ним не лише своєї антропологічної 

єдності як біологічного роду, але й єдності куль-

турної, яка передбачає або шлях збереження уні-

кальності кожної культури (культурний реляти-

візм), або шлях їх загальносвітової уніфікації 

(культурний універсалізм). Такий хід історії су-

часної людини – вимога часу, але у цьому проце-

сі «підведення під спільний знаменник» головне 

– не втратити державам і суспільствам своє наці-

ональне обличчя, свій національний дух, свій 

менталітет – без чого, за словами С. Маркової-

Мурашової, не може бути справедливих, адеква-

тних інтересам та потребам окремих індивідів 

законів [12, c. 16-17]. Як зазначає Ю. Габермас, 

демократичний шлях розвитку праволюдинної 

концепції передбачає універсальну рівність у 

поводженні з контекстами людського життя, від 

яких, власне, і залежить збереження людської 

ідентичності. А це можливо тільки за тієї умови, 

що як культурні, так і соціальні відмінності між 

людьми та їхніми групами будуть «сприйматись 

і враховуватися з дедалі більшою чутливістю до 

контекстів» [13, c. 294]. За твердженнями 

С. Хайтуна, інтереси людства набули «нелюдсь-

кого» характеру у тому сенсі, що еволюція людс-

тва спрямована «на інтенсифікацію метаболізмів 

і ріст зв’язаності «всього всім», а не на досяг-

нення людьми індивідуального щастя». І, «слу-

гуючи загальним інтересам людства, «нелюдсь-

ким» у своїй прогресивній основі, люди олюд-

нюють ці «нелюдські» інтереси, перекладаючи їх 

на мову людських (індивідуальних) цінностей 

шляхом надання їм форми морально-етичних 

(додамо до цього: і юридичних. – Д.Г.) норм» 

[14, c. 227, 228]. Саме у такий спосіб відбуваєть-

ся формалізація людських можливостей, спрямо-

ваних на задоволення певних потреб й інтересів 

людей. Тому доходимо висновку, що соціально-

антропологічний дослідницький підхід може бу-

ти використаний у філософії права, зокрема для 

дослідження природи та сутності прав людини. 

Культура, в основі якої лежить філософія, ре-

лігія і мистецтво, включає систему цінностей, 

програму діяльного розвитку й моральні ідеали, 

що є ядром культури та визначниками її еволюції 

[15, c. 189, 191]. І одним з таких ідеалів у сучас-

ному світі, який водночас становить для нього 

цінність, виступають права людини – частина 

права, передумови якого закладені у природі лю-

дини (так званих «людських універсаліях» [дета-

льніше див.: 16, с. 81-85]) та виражають одну з її 

біосоціальних програм – «потяг до права», «за-

клик права», – перші ознаки яких стали вимальо-

вуватися ще у співтоваристві «суспільних тва-

рин» [3, с. 400, 401]. Як зазначає Ґ. Тойбнер, 

«дискурс відносно прав людини став глобальним 

і прагне до свого власного права, що походить не 

тільки з джерела іншого, ніж держава, але також 

проти самої держави» [цит. за вид.: 17, с. 23]. 

Власне у сфері прав людини процес правової 

глобалізації найбільш принципово важливий, 

конструктивний, оскільки, стверджує С. Алек-

сєєв, «саме від права (права людини!) вирішаль-

ним чином залежить реалізація й інших процесів 

глобалізації в їх позитивному значенні» [3, 

с. 257]. Такого ж висновку доходить і О. Лука-

шова, констатуючи необхідність дослідження 

саме «людського виміру глобалізації», котрий за 

допомогою прав людини та народів як головних 

ціннісних характеристик людської життєдіяльно-

сті повинен показати весь спектр впливу глобалі-

зації на людину, її інтереси, на народи та їхній 

спосіб життя [18, с. 11]. 

Права людини як явища людської культу-
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ри та як засоби соціалізації людського індиві-

да. Якщо визнати, що вихідним пунктом будь-

якого світогляду є поділ світу на "Я" та "не-Я", 

то антропологічне питання «Що таке "Я"?» по-

винно розглядатися у контексті протиставлення 

людському індивіду ("Я") соціального середови-

ща ("не-Я"). При цьому до уваги слід взяти такі 

дві аксіоми: 1) суспільство, суспільні відносини є 

продуктом свідомої діяльності людей – різних 

"Я"; 2) особистість людини значною мірою форму-

ється соціумом, членом якого є ця людина. Таким 

чином, філософський аналіз суспільства з метою 

пошуку відповіді на антропологічне запитання є 

аналізом людини як відображення певних власти-

востей відповідного соціуму [19, с. 102-103], зок-

рема тих, котрі знайшли прояв у культурі остан-

нього, оскільки саме з культурою пов’язане все те, 

що спрямоване на самозбереження, відтворення й 

удосконалення людини і втілене як у предметах 

матеріального та духовного світу, так і в нормах 

суспільного життя [20, с. 93] (звичаях, традиціях, 

канонах, юридичних нормах тощо). 

До того ж, вартий уваги і той факт, що й філо-

софський аналіз суспільства для пошуку відповіді 

на запитання «Що таке право?» теж є аналізом 

людини як відображення тих чи інших властиво-

стей відповідного соціуму, котрі знайшли прояв 

у його культурі, оскільки право, безсумнівно, 

складає частину людської культури, є її продук-

том [21, с. 127, 128], органічно пов’язане з люди-

ною та її креативними здібностями та за певних 

умов може бути детермінантою розвитку культури 

[22, с. 188]. А руйнування в суспільстві останньої 

має наслідком загибель (або трансформацію) полі-

тичних, правових та моральних цінностей (до яких 

відносимо і права людини), що впливає на життя 

соціуму та створює можливості для його «захоп-

лення» цінностями інших суспільств. 

Актуалізація «праволюдинної» проблематики 

у той чи інший період історії людства, на думку 

О. Аузана (який розглядає права як результат 

суспільних домовленостей), зумовлюється таки-

ми чинниками: 1) широтою громадської участі в 

прийнятті рішень, а точніше формою державного 

режиму; 2) історією відповідної соціальної спі-

льності (у світлі історії правá або набувають зна-

чимості для соціуму, або внаслідок певних при-

чин знецінюються); номінальною ціною права 

(економічна оцінка кожному праву може бути 

дана, виходячи з конкретно-історичних умов); 

наявністю соціальних груп, котрі володіють не-

обхідними ресурсами (у тому числі фінансови-

ми) та бажають переглянути чинну на певному 

етапі систему правил поведінки (цінність таких 

правил в історії тим вища, чим менший вплив на 

них мають вказані групи) [детальніше про це 

див.: 23, с. 43-64]. 

Звертаючись до проблематики прав людини, 

Ф. Фукуяма зазначає, що світова політика знач-

ною мірою замикається на питанні про людську 

гідність і про бажання визнання. Людина постій-

но вимагає від інших визнання своєї гідності або 

як особистості, або як члена релігійної, етнічної, 

расової чи іншої групи, і боротьба за таке ви-

знання має неекономічне підґрунтя. «У минулі 

часи правителі вимагали від інших визнання сво-

єї вищої цінності як царя, імператора чи пана. 

Сьогодні люди прагнуть утвердити свій рівний 

статус як члени раніше недостатньо поважаних 

або принижених груп – жінок, геїв, українців, 

інвалідів, американських індійців і т.д.» [24, 

с. 212]. І «рівне визнання» – це мінімальна пова-

га до якості людини, котра залишається після 

«стирання» випадкових і несуттєвих рис особис-

тості (кольору шкіри, зовнішнього вигляду, соці-

ального класу, віку, статі, культурного багажу, 

природних талантів тощо), – це повага до антро-

пної гідності [про її поняття див: 8, с. 192-193] 

або, за термінологією Ф. Фукуями, до «фактору 

ікс», який складає сутність людини. 

Сьогодні людьми вважаються всі люди. Проте 

поняття людського одночасно передбачає наяв-

ність поняття нелюдського. Як стверджує 

Ж. Бодріяр, «поступ Людства і Культури стано-

вить собою не що інше, як ланцюг послідовних 

дискримінацій, котрі розглядають «Інших» як не-

людей, а отже, як таких, що не існують» [26, 

с. 207]. Ж. Марітен писав, що людина володіє 

невідчужуваними правами, але позбавлена мож-

ливості по справедливості вимагати реалізації 

деяких з цих прав внаслідок певного елемента 

нелюдськості, котрий присутній у соціальній 

структурі в будь-який період. …у певні періоди 

розвитку історії корисно відмовитися від реалі-

зації конкретних прав, котрими ми тим не менше 

продовжуємо володіти» [5, с. 98, 99]. Тому спра-

ведливим є висновок С. Добрянського стосовно 

того, що права людини виникають і розвивають-

ся на основі природно-біологічної та соціальної 

сутності людини (синкретично пов’язаних і вза-

ємообумовлених) з урахуванням постійно змі-

нюваних умов життя соціуму, опосередковува-

них суспільними відносинами [16, с. 55]. Тому з 

позиції соціально-антропологічного дослідниць-

кого підходу права людини можна визначити в 

якості можливостей людини, які необхідні для її 

існування та розвитку в конкретно-історичних 

умовах, об’єктивно визначаються досягнутим 
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рівнем розвитку людства і мають бути загальни-

ми та рівними для всіх людей [68, с. 9]. 

Для первісних людей людьми були тільки 

члени їхнього племені, а інші були чимось інак-

шим. Однак для нас люди – це всі ми, а інші (зо-

крема нежива природа) – ніщо [26, с. 207-208]. І 

хоча чітких критеріїв відокремлення людського 

від нелюдського ніколи не існувало, слід зазна-

чити, що людство завжди вдавалося до раціона-

льного пошуку відмінностей між представника-

ми різних соціумів (за кольором шкіри, етнічним 

походженням, статтю, соціальним статусом, ві-

руваннями, сексуальною орієнтацією тощо), а на 

цій основі – до поділу людей (на людей та не-

людéй, нормальних і ненормальних, повноцінних 

й неповноцінних), який часто спричиняв і спри-

чиняє між ними смертельну ворожнечу. З огляду 

на це, історію розвитку людини можна вважа-

ти історією розвитку дискримінації нею її самої, 

а також історією боротьби з такою дискримі-

нацією, одним з дієвих засобів подолання якої у 

сучасному світі є концепція прав людини. Однак 

останню не можна назвати універсальним засо-

бом, оскільки нерідко вона використовується в 

якості нового критерію поділу людей, їх спіль-

нот, зокрема на тих, хто її підтримує, та тих, 

хто має своє бачення людських можливостей 

(перші виступають в ролі дискримінаторів, дру-

гі – у ролі дискримінованих). Крім цього, як стве-

рджує Ж. Мере, «обмеження насильства – обме-

ження, котре здійснюється тільки за допомогою 

самого насильства, – виступає однією-єдиною 

умовою існування стану справедливості» [27, 

с. 157]. Тому можна припустити, що права люди-

ни, виступаючи одним із засобів боротьби з на-

сильством, є одночасно одним із засобів насиль-

ства над самою людиною хоча би тому, що під-

несення праволюдинної ідеології в історії людст-

ва надзвичайно часто пов’язувалося із силовими 

методами здійснення влади, внаслідок застосу-

вання яких людина страждала. До того ж, будь-

яке право, будь-яка можливість передбачає ная-

вність меж. І формальне закріплення меж прав 

людини, формальне визначення їх обсягу, крім 

того, що дозволяє забезпечити безперешкодну 

реалізацію цих прав, одночасно вчиняє у певному 

розумінні насильство над людським індивідом, 

обмежуючи сферу прояву його індивідуальності. 

У такий, зокрема, спосіб держава намагається 

встановити справедливість у суспільстві, убезпе-

чивши його від внутрішнього насильства, від по-

рушень людських прав. 

М. Різебродт вважає, що порушення прав лю-

дини (і як форма дискримінації їх носія, і як 

ознака недосконалості правообмежувального 

насильства держави в означеному нами розумін-

ні) не належить до автентичної «складової час-

тини» певної цивілізації [28, с. 28]. Проте такі 

порушення розповсюджені у всіх соціумах, які 

визнають (хай іноді лише формально) права лю-

дини. І в цьому сенсі порушення прав людини – 

явище настільки ж універсальне, наскільки уні-

версальними є і права людини та наявність у них 

меж. Стосовно цього вже згаданий М. Різебродт 

пише, що новітня історія Заходу свідчить саме 

про те, що порушення демократії та прав людини 

було і є нормальним явищем. Так, майже двох-

сотлітня політична практика Сполучених Штатів 

Америки характеризується у внутрішній сфері 

поєднанням політики вигнання та знищення інді-

анського населення з політикою рабства й апар-

теїду населення афро-американського, а у зовні-

шній – орієнтацією на військове домінування та 

реалізацію ринкових інтересів, і лише у нечастих 

випадках – на права людини [28, с. 31]. Узагальне-

ну позицію з цього приводу висловив Ж. Мере, 

стверджуючи, що у сучасних умовах терміно-

поняття «права людини» є виразом ідеологічної 

фікції «людського роду», і в цілому світі немає та-

ких держав, які би, посилаючись на права людини, 

цілком та повністю самі дотримувалися би таких 

прав, а також реально захищали б їх в інших дер-

жавах – потенційних джерелах отримання «захис-

никами» економічного зиску [27, с. 182-183]. 

Будь-які значні зміни у людській життєдіяльнос-

ті передбачають певні зміни культури. Зовні вона 

постає як складна суміш взаємодіючих між собою 

знань, приписів, норм, зразків діяльності, ідей, 

проблем, вірувань, узагальнених бачень світу то-

що. Сформовані у різних сферах культури, вони 

володіють регулятивною функцією стосовно різ-

них видів діяльності, поведінки та спілкування лю-

дей. У цьому сенсі можна вважати, що культура – 

це складно організований набір надбіологічних 

програм людської життєдіяльності, програм, від-

повідно до яких здійснюються певні види діяльно-

сті, поведінки та спілкування [29, с. 214]. 

Зважаючи на те, що культури різних соціумів 

є конкретним станом останніх у відповідний час, 

про культуру кожного суспільства слід судити, 

виходячи з внутрішньо притаманних їй умов і 

«параметрів» [30, с. 21]. І з огляду на це навряд 

чи можливим є реальне досягнення деяких цілей, 

які ставить перед собою міжнародне співтоварис-

тво, формально (показово) орієнтоване на західні 

культурні цінності (мова йде, наприклад, про ви-

значені в абзаці 16 преамбули й у ст. 2 (f), ст. 5 (а), 

10 (c) Конвенції про ліквідацію всіх форм дискри-



Д.А. Гудима 

Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 171 

мінації стосовно жінок 1979 р. прагнення держав 

змінити традиційні соціальні та культурні моделі 

поведінки чоловіків і жінок у соціумі та сім’ї з ме-

тою викорінення передсудів й усунення звичаїв і 

будь-яких інших практик, заснованих на ідеї непо-

вноцінності чи переваги однієї зі статей або сте-

реотипності ролі чоловіків і жінок). 

Б. Рассел зазначав, що кожна людська спіль-

нота підлягає двом протилежним небезпекам: 

скостенінню від надміру дисципліни та пошани 

до традицій, з одного боку, і розкладу чи поразці 

від чужоземних завойовників унаслідок нарос-

тання індивідуалізму й особистої незалежності, 

які унеможливлюють співробітництво, – з друго-

го [31, с. 13]. У. Мак-Ніл стверджує, що центри 

високої культури (тобто цивілізації у його розу-

мінні), демонструючи сусідам свої привабливі 

новації, ставали для них своєрідними подразни-

ками, навколо яких менш розвинені народи пра-

гнули освоїти новації і в такий спосіб доступити-

ся до всього того, що дають блага цивілізації 

тим, хто їх має [32, с. 12]. Проте, за спостере-

женнями Ю. Габермаса, культури залишаються 

«живими» тоді, коли не тільки черпають силу з 

сецесії, але й тоді, коли така сила породжується 

їхньою критикою [13, с. 311]. Актуальним є та-

кож і міркування С. Сливки, який слушно зазна-

чає, що розвиненість національної культури ви-

значається як ступенем засвоєння нею світових 

досягнень, так і здатністю збагачувати світову 

культуру своїми здобутками [34, с. 9-10; 35, 

с. 12]. І, зважаючи на сучасні тенденції до вирі-

шення дилеми вибору національною культурою 

між такими ступенем і здатністю, доводиться 

констатувати, що у кожному конкретному випа-

дку, зазвичай, ця дилема вирішується на користь 

чогось одного. При чому, як відзначається у по-

сібнику «International Law» (Лондон, 1986), у си-

туації з інтерпретацією прав людини в соціумах, 

що є носіями різних культур, спостерігається те-

нденція до «соціального визначення» таких прав 

залежно від особливостей економічного, соціа-

льного та культурного розвитку суспільства [36]. 

Цей підхід до прав людини пояснюється хоча би 

тим, що хоч у всіх людей і є спільна біологічна 

природа, проте, як стверджує Л. Стевенсон, люд-

ська унікальність «полягає у певній залежності 

нашої поведінки від конкретної людської куль-

тури, в якій ми зростаємо, і частково від індиві-

дуального вибору» [37, с. 225]. Тому з метою 

кращого пізнання вказаної залежності необхід-

ним є так званий «діалог культур». Останній, за 

словами Г.-Ґ. Ґадамера, неможливий без «осмис-

лення власного культурного тексту, …без роз-

шифрування свого культурного коду. Адже, щоб 

відбувся діалог між культурами, кожний учасник 

діалогу має знати, про що він, діалог, і що він, 

мовець, хоче сказати співрозмовникові, який 

уважно і вдумливо слухає» [38]. 

Загалом же слід зазначити, що, за словами 

В. Нерсесянца, історія людської цивілізації свід-

чить про її «рух від різних локальних історій до 

все більш всесвітньої всезагальної історії людст-

ва, що супроводжується зміною етапів, ступенів 

різних конкретно-історично обумовлених проце-

сів загальносоціальної глобалізації та відповід-

них цим процесам правових норм, форм і проце-

дур їх юридичного виразу, впорядкування й за-

кріплення» [39, с. 40]. Тобто історія підтверджує 

наш розвиток у напрямку створення загально-

людської цивілізації, яка об’єднує духовний і 

культурний досвід різних народів, нівелює між 

ними відмінності [40, с. 562] і в основу якої за-

кладені загальнолюдські ідеали, котрі знаходять 

свій узагальнений вираз у міжнародних стандар-

тах прав людини [12, с. 17]. Хоча вартим уваги є 

також і той факт, що методи створення загально-

людської цивілізації часто виявляються далеко 

не гуманними і враховують культурні особливо-

сті домінуючої на конкретно-історичному етапі 

розвитку людства за тими чи іншими показника-

ми культури. До того ж, як вказує С. Бабурін, 

орієнтація на загальнолюдські цінності ніколи не 

була та не буде пріоритетною для держав, оскі-

льки вона можлива лише у випадках, коли від неї 

передбачається певний виграш для внутрішньої 

або зовнішньої політики конкретної держави [42, 

с. 737]. Отож, сучасне прагнення більшості держав 

до побудови загальнолюдської цивілізації з вираз-

ним акцентом на забезпеченні реалізації, охорони 

та захисту прав усіх людей і народів у недалекій 

перспективі може виявитися «мильною бульбаш-

кою» за умови, якщо держави-активісти «право-

захисного» руху більше не вбачатимуть у «стан-

дартизації» вказаних прав дієвого й вигідного за-

собу реалізації їхньої геополітики. 

З огляду на те, що функціональна асиметрія 

півкуль головного мозку людини, за словами 

В. Бачиніна, своєрідно проявилася у становленні 

двох помітно відмінних один від одного типів 

ментальності (або, як їх називає С. Алексєєв, 

«глобальних територіально-часових фаз історії 

людства» чи «територіально-часових ареалів» [3, 

с. 391, 392]) – західного (європейського) і схід-

ного (азійського) [детальніше про це див.: 43, 

с. 164-168], варто зазначити й іншу, пов’язану з 

сучасними міжкультурними впливами тенден-

цію: суттєві зміни у культурах відбуваються у 
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напрямі із Заходу до Сходу, що зумовлюється, 

зокрема, розвитком засобів зв’язку, формуван-

ням світового інформаційного простору, космо-

політичним змішанням людей-представників рі-

зних етносів, тиском «демократичного» Заходу 

на не підпорядковані йому держави «тоталіта-

рного» Сходу, поглибленням зв’язків між різними 

національними економічними системами. 

Ця тенденція, звичайно, не виключає проник-

нення культурних (переважно духовних) ціннос-

тей Сходу на Захід, яке спостерігається останнім 

часом. Однак таке проникнення загалом не несе 

кардинальних змін у культурі Заходу. Мова йде, 

наприклад, про навернення в іслам християн-

європейців, яке часто-густо не є ідейним, а суто 

прагматичним [44] (ще на початку 80-х рр. 

ХХ ст. Д. Пайпс відзначав, що люди Заходу ви-

користовують перехід в іслам як «засіб для атаки 

на власне суспільство; для людей, яким незручно 

на Заході, вступ в іслам є засобом змінити своє 

оточення та розстатися зі світом, в якому вони 

виросли» [45, с. 34]). У цьому контексті можна 

згадати також міграцію великої кількості мусу-

льман в Європу й імпортування у такий спосіб 

ісламу на «старий континент», хоча, з огляду на 

переважно економічні причини такої міграції, 

імпортований і тому «пасивний» іслам не несе 

нездоланної загрози стабільності європейської 

культури [45, с. 91-94]. Ще однією причиною не 

тотального проникнення у культуру Заходу пра-

вових цінностей Сходу (як і навпаки) є принци-

пово інший тип правової культури представників 

Заходу і несприйняття ними, за словами 

І. Левіна, «доведеного до крайнощів релігійно-

морально-юридичного синкретизму» східного 

права [46, с. 204]. 

Слід також зазначити, що означений вище, на 

перший погляд, позитивний вплив культури лі-

берального Заходу на культури неліберального 

Сходу, який сприяє засвоєнню останніми захід-

них цінностей, характеризується двома негати-

вами: 1) »переконання в перевазі своєї цивілізації 

наклало відбиток на західну думку…, зробивши 

європейців менш сприйнятливими до чужозем-

них культурних впливів і з цього ж погляду 

більш обмеженими, ніж їхні предки в XVIII ст.» 

[32, с. 983]; 2) під тиском Заходу Схід починає 

відмовлятися від часто нав’язуваних йому куль-

турних цінностей, причому такі відмови остан-

нім часом мають конфліктний (подекуди навіть 

збройний) характер. До того ж, як слушно зазна-

чає Н. Варламова, будь-який моральний або релі-

гійний порядок не допускає існування всередині 

себе порядку, заснованого на інших моральних 

чи релігійних догматах. І, відповідно, утвердив-

шись в якості глобального соціального порядку, 

він знівелює (поглине, придушить) усі інші фор-

ми соціальної організації [48, с. 34]. З огляду на 

це, прививання культурі Сходу західних ціннос-

тей, у тому числі західної ідеології прав людини, 

є, на наш погляд, малоперспективним, а іноді – 

небезпечним як для "донорів" цієї ідеології, так і 

для її "реципієнтів". 

Аналіз цих негативних проявів сучасних гло-

бальних міжкультурних впливів наводить на ду-

мку про те, що навряд чи доцільно розглядати 

культури Сходу крізь призму європейських (єв-

ропейсько-американських) цінностей, як, до речі, 

й оцінювати Захід ціннісними мірками Сходу. 

Причиною для цього може бути хоча би те, що За-

хід побудував не «суспільство-колектив», в якому 

між всіма його членами зберігаються взає-

мозв’язки, завдяки чому спрощується управління 

ним, а так зване «суспільство індивідів» (індивіду-

алістичний соціум), в якому настільки «сакралізу-

ються» права окремих індивідів, що підривається 

можливість їхнього перетворення на «колективну 

міць», внаслідок чого західний соціум тяжіє до 

«ідеологічного самозаперечення суспільства так, 

начебто існують індивіди, яких ніщо не тримає ра-

зом» (М. Гоше) [цит за вид.: 49, с. 204-205]. 

Тому образ індивідуалістичної людини Заходу 

ніколи не стане цінністю культури Сходу, в якій 

сформувався власний образ людини – істоти, яка 

не може порушити встановлений «вищими си-

лами» порядок, з огляду на що повинна підпоряд-

ковуватися суспільним ініціативам [50]. Крім 

цього, як давня, так і сучасна східна філософська 

думка зорієнтована на збереження общини, а 

через неї – й її членів. Індивідуальне тут виявля-

ється лише через колективне. Зважаючи на це, 

стверджує М. Шенкао, парадигми мислення та 

творчості на Сході змінюються дуже повільно та, 

щонайголовніше, ця зміна можлива тільки тоді, 

коли вона йде на користь общині, сім’ї, вітчизні 

[51, с. 94]. У зв’язку з цим індивідуалістично 

спрямована західна концепція прав людини не 

може знайти на Сході ефективне застосування 

[детальніше див., наприклад: 52, с. 239-247]. 

Як бачимо, міжцивілізаційні відносини Заходу 

та Сходу, так би мовити, імпліцитно містять схи-

льності до конфліктів. Семюел П. Гантінґтон від-

значає, що саме між ісламом та його християнсь-

кими, індуськими й африканськими «сусідами» 

на мікрорівні знаходяться найбільш відчутні лінії 

розлому; а на макрорівні найсильніше розмежу-

вання проходить між «Заходом і рештою світу», 

з найбільш інтенсивними конфліктами між мусу-
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льманськими й азійськими суспільствами, з од-

ного боку, та Заходом, з іншого [52, с. 226]. І та-

ка боротьба основних «територіально-часових 

ареалів» під лозунгами «антиглобалізму» та «бо-

ротьби з міжнародним тероризмом» є, за словами 

С. Алексєєва, «всепланетарною трагедією», по-

долання якої є найбільшим історичним завдан-

ням людства [3, с. 392]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна дійти 

висновку, що протистояння цінностей Заходу 

та Сходу – це протистояння домінування при-

ватних і домінування публічних інтересів, нега-

тивної та позитивної свободи, прав і обов’язків, 

«Я-концепції» та «МИ-концепції», індивідуалізму 

та колективізму (і відповідних їм індивідуаліс-

тичного й колективістського типів моделей прав 

людини [детальніше про це див., наприклад: 53, 

с. 222-224]), визнання цінності приватної влас-

ності та позбавлення її суспільного «престижу», 

непокори владі і підпорядкування їй, протисто-

яння людини та держави і їх злиття, заохочення 

творчості та її обмеження, ініціативної поведі-

нки і конформістської, ідейного лібералізму й 

ідейного консерватизму, відносності істин та їх 

абсолютності, західного лицемірства і східної 

нетерпимості, а загалом – універсалізму та ку-

льтурного релятивізму (мультикультуралізму) 

[детальніше про протистояння універсалізму та 

культурного релятивізму див., наприклад: 16, 73-

81]. Власне, з огляду на це можна умовно розріз-

няти правовий (західний) і неправовий (східний) 

типи культури та відповідні їм правовий та не-

правовий типи особистості [54, с. 127-133]. 

Вказане протистояння різних типів культур 

можна послабити за умови відмови від глобаль-

ної стандартизації змісту й обсягу прав людини. 

Така стандартизація є, по-перше, проявом нев-

певненості людства у своєму мирному майбут-

ньому (котра насправді вже призводить до немир-

ного теперішнього), а по-друге, проявом неприми-

ренності деяких народів з тим, що всі суспільства 

розвиваються у процесі самоорганізації, і бажання 

цих народів взяти участь в «окультурюванні» ін-

ших заради здобуття для «окультурювачів» нових 

матеріальних благ, причому часто якраз під гас-

лом турботи про права людини. 

В. Букрєєв та І. Римська вважають, що у сучас-

ної людської цивілізації є два шляхи розвитку: 

1) повернення до духовних першоджерел на основі 

діалогу культур, використання історичного досвіду 

Заходу та Сходу; 2) глобальні катастрофи та війни 

через пошук нових цінностей поряд зі Свободою, 

Добром, Обов’язком і Знанням [55, с. 302]. 

Передумови для вибору людством першого 

шляху є. Це – плюралізм людських культур як у 

рамках людства загалом, так і в межах окремих 

суспільств. І такий плюралізм, зазначає І. Гарін, 

– не тільки протиборство, змагання, конкуренція 

інтересів і поглядів, але й база для гідного вирі-

шення конфліктів, основа консенсусу, здатність 

у світі безлічі позицій знаходити мову комуніка-

цій, засновану на виключенні з виховання різно-

го роду нетерпимості й ненависті [15, с. 486-487]. 

«На основі оптимального поєднання автономії 

особистості та самоуправлінсько-колективістсь-

ких начал у взаємовідносинах людини із суспіль-

ством, – стверджує М. Бондар, – стає можливим 

не тільки забезпечення негативної свободи та 

правової захищеності людини, але й досягнення 

правової комфортності в умовах «демократії ма-

лих просторів», що передбачає якісно новий рі-

вень позитивної правової свободи» [53, с. 231]. 

С. Бабурін вбачає можливість усунення між-

культурних конфліктів у забезпеченні збалансо-

ваності прогресу всіх держав, так званому «циві-

лізаційному балансі» [42, с. 736]. Умовами 

останнього, на думку С.П. Гантінґтона, є дотри-

мання державами низки правил, а саме: 

 правила утримання, котре полягає у тому, що 

стрижневі держави утримуються від втручання у 

конфлікти в інших цивілізаціях; 

 правила сумісного посередництва, яке поля-

гає у тому, що стрижневим державам необхідно 

домовлятися між собою з метою стримування чи 

припинення воєн по лініях розлому між держа-

вами або групами держав, що належать до їх ци-

вілізації; 

 правила спільностей, котре зобов’язує людей 

усіх цивілізацій шукати й прагнути розповсю-

джувати цінності, інститути та практики, котрі є 

загальними і для них, і для людей, які належать 

до інших цивілізацій [42, с. 736]. 

С. Бабурін в якості елементів цивілізаційного 

балансу виділяє такі: 

 гуманізацію міждержавних і міжцивілізацій-

них відносин як орієнтир суспільного прогресу й 

основний принцип соціальної політики; 

 згладжування конфліктності між культурни-

ми коренями цивілізацій, діалог культур; 

 зниження порогу конфліктності та забезпе-

чення прогресу, що має стійку соціальну спрямо-

ваність; 

 формування діалектичної системи взаємоза-

лежності та самодостатності розвитку існуючих 

цивілізацій; 

 гармонію у внутрішніх суспільних відноси-

нах тієї чи іншої цивілізації як основу міжцивілі-

заційного партнерства (завершений процес куль-
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турного синтезу) [42, с. 737]. 

Слід зазначити, що, з одного боку, культур  

та її інститути, серед яких держава, об’єк-

тивне юридичне право, права людини, мають на 

меті захистити останню від неї самої. Так, 

держава встановлює межі дозволеної, визначає 

види забороненої поведінки людини, відображає 

їх в об’єктивному юридичному праві, зокрема, 

формулюючи у ньому норми про права людини 

та відповідальність за їх порушення. Ця позиція 

знайшла підтримку у сучасній психології. Для 

прикладу, А. Менегетті пише, що "світ права є 

гарантією самого себе тією мірою, якою він 

утверджує та акцентує здатність саморегуляції та 

самотворчості, притаманну біологічному поряд-

ку людського життя" [56, с. 209]. У цьому кон-

тексті варто звернути увагу на таке: якщо одна 

людина порушує права іншої, вона певним чином 

підриває культуру останньої, кидає виклик її цін-

ностям й нівечить ідеали окремих соціальних 

груп (а то й всього соціуму), якому належить 

особа, права якої порушені. А оскільки схиль-

ність порушувати права людини має залежно 

від конкретно-історичної ситуації чи не кожний 

представник людського роду, можна стверджу-

вати, що творець культури є одночасно її руйні-

вником. І зважаючи на те, що творцями культури 

в усі епохи виступали одиниці, а руйнували її 

тисячі, а то й сотні тисяч людей, майбутнє кон-

цепції прав людини як культурної універсалії 

Заходу навряд чи можна вважати перспективним. 

З іншого боку, культура і її інститути є засо-

бом соціалізації людини та забезпечення норма-

льних умов зростання нових поколінь. Як відомо, 

у життєдіяльності людей взаємодіють програми 

двох типів: біологічні (інстинкти самозбережен-

ня, харчування, статевий інстинкт, інстинктивна 

схильність до спілкування, вироблена як резуль-

тат пристосування людських предків до стадного 

способу життя, мова [57] тощо) та соціальні, кот-

рі ніби добудовуються над біологічними у про-

цесі становлення і розвитку людства (тому їх 

можна назвати надбіологічними програмами). 

Якщо перші передаються через спадковий гене-

тичний код, то другі зберігаються і передаються 

у суспільстві в якості культурної традиції [29, 

с. 228] у процесі соціалізації індивідів, їх іденти-

фікації. Інструментом останньої у кожній куль-

турі виступають установки, норми і цінності від-

повідного суспільства [58, с. 9]. І, як стверджує 

Дж. Д'юї, «без передавання ідеалів, надій, очіку-

вань, норм, думок від членів суспільства, які вже 

пройшли свій життєвий шлях, до тих, які щойно 

його починають, суспільне життя перервалося б» 

[59, с. 8]. Тому слушним є висновок Е. Поздня-

кова стосовно того, що культура передається та 

підтримується винятково через комунікативне 

спілкування [60, с. 250], а отже, через соціаліза-

цію людини. 

Сьогодні вже є загальновизнаним, що процес 

соціалізації людського індивіда має біологічні 

передумови [61, с. 40-50] та триває все його жит-

тя (до кінця 60-х рр. ХХ ст. вважалося, що соціа-

лізація закінчується у 23-25 років) [62, с. 28]. Цей 

висновок має неабияке значення у контексті на-

шого дослідження: можна вважати, що права 

людини, будучи, за словами О. Аграновської, 

нормативно-вираженим способом взаємодії їх 

носіїв між собою та з суспільством [63, с. 17], 

забезпечують умови формування в людини цін-

нісних орієнтацій, дозволяють їй оцінювати зов-

нішні щодо неї обставини, мотивувати й аналізу-

вати свою поведінку, обирати найбільш відпо-

відний конкретній ситуації її варіант, розвивати 

особистість й індивідуальність, отримувати певні 

навики, виконувати ту чи іншу соціальну роль 

тощо. Тобто права біосоціального індивіда як 

елемент культури у сучасному суспільстві ви-

ступають одним із засобів процесу соціалізації 

людини, через який, як відзначає Л. Буєва, відбу-

вається становлення біосоціального індивіда, 

формування його соціальної сутності, засвоєння 

ним соціального досвіду певної системи соціаль-

них ролей та цінностей [64, с. 125]. І в цьому 

процесі – процесі правової соціалізації – людина 

виступає одночасно об’єктом (засвоюючи права 

людини) і суб’єктом (реалізовуючи та «створю-

ючи» права людини). Хоча слід відзначити й те, 

що правова соціалізація не обмежується засвоєн-

ням, реалізацією та створенням прав людини, а 

передбачає «цілеспрямований процес виховання 

«правових почуттів», процес формування ідеалів 

правової поведінки, процес засвоєння правових 

цінностей»; «вона спрямована на формування 

життєвої позиції шляхом надання можливості та 

заборони певних дій, встановлення прав і 

обов’язків» [65, с. 68]. 

Передусім, щоби зробити внесок у соціаліза-

цію (а точніше, в правову соціалізацію) людини, 

відповідні права мають бути нею засвоєні. І най-

більш ефективне їх засвоєння можливе у тому 

випадку, коли права людини об’єктивовані, ви-

ражені у вигляді юридичних (державно-обов’яз-

кових) норм. Незважаючи на це, деякі представ-

ники соціокультурної антропології стверджують, 

що навіть в умовах первіснообщинного ладу, за 

відсутності держави можливо говорити не лише 

про права людини, але й про їх ефективне засво-
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єння. Так, А.Р. Редкліфф-Браун зазначає, що 

будь-яке людське співжиття передбачає наяв-

ність соціальної структури, яку складає мережа 

відносин між індивідами та групами індивідів. 

Всі ці відносини несуть з собою певні права й 

обов’язки, визнані соціальними нормами (як за-

конами, так і звичаями того суспільства, до якого 

той чи інший людський індивід належить). Час-

тина таких прав й обов’язків детермінована фак-

том народження людини від конкретних батька 

та матері, через статус яких відбувається «спад-

кування» (і відповідно засвоєння) цих прав й 

обов’язків, а частина – засвоюється людським 

індивідом у процесі його соціалізації та залежить 

від форми, котру набуває соціальна структура 

(причому слід зазначити, що «спадкові» права й 

обов’язки також залежать від вказаної форми та 

можуть змінюватися з народженням нових 

«спадкоємців») [66, с. 49-50, 55, 119]. 

З огляду на вказане, залежно від специфіки 

механізмів соціалізації [62, с. 33-35], можна за-

пропонувати низку способів засвоєння біосоціа-

льним індивідом упродовж його життя прав лю-

дини (як, до речі, й обов’язків): 

 психологічні: 

1) імпринтінг (фіксація людиною переваж-

но у період її дитинства на підсвідомому рівні 

прав людини, реалізація яких на неї вплинула, а 

також відповідальності за їх порушення. Для 

прикладу: реалізація батьками права на вихован-

ня дитини відповідно до їхнього світогляду фор-

мує у цієї дитини відповідний образ дій батьків і 

може сприяти в майбутньому вибору нею певно-

го світогляду, певних методів виховання її дітей 

тощо; покарання дитини, наприклад, за побиття 

когось, залишає відбиток у свідомості покарано-

го щодо неправомірності його дій («це робити не 

можна, бо покарають») і наявності у будь-яких 

людей права не зазнавати негативного для них 

фізичного впливу); 

2) екзистенційний натиск (засвоєння люди-

ною прав через вплив на неї зовнішніх умов. Так, 

якщо людина є представником національної 

меншини у певній державі, вона, живучи у сере-

довищі, в якому спілкуються державною мовою, 

усвідомлює, що має право використовувати й 

рідну, недержавну мову, однак сфера реалізації 

цього права об’єктивно є дещо обмеженою; коли 

людина потрапляє у ситуацію, в якій їй завдається 

шкода, ця особа усвідомлює, що в неї є право на 

отримання від винного певного відшкодування); 

3) наслідування (засвоєння прав людини че-

рез використання досвіду інших людей, з якими 

відбувається комунікація. Для прикладу: особа, 

яка не знає, чи може вона продати квартиру, кот-

ра перебуває в її користуванні, через комуніка-

цію з іншими особами може довідатися, що пра-

во розпорядження майном має тільки його влас-

ник, а не користувач); 

4) ідентифікація (сприйняття людиною 

прав, що реалізовуються іншими людьми, як та-

ких, що належать їй. Наприклад: дитина дізна-

ється, що для отримання певної професії потріб-

но навчатися, а оскільки її старші товариші 

вчаться у школі, ця дитина ідентифікує себе з 

ними й усвідомлює своє право здобути освіту в 

школі); 

5) рефлексія (внутрішній діалог, в якому 

людина відчуває чи не відчуває потребу у конк-

ретних правах, сприймаючи одні та відкидаючи 

інші. Так, бажання особи стати суддею сприяє 

усвідомленню нею права на здобуття вищої 

юридичної освіти; світоглядні установки особи 

можуть впливати на несприйняття нею, напри-

клад, права на аборт або евтаназію); 

 соціально-педагогічні: 

1) традиційний (засвоєння людиною тих 

прав, котрі реалізуються іншими людьми, відбу-

вається у процесі отримання нею знань про ці 

права через цілеспрямоване передавання їй від-

повідного досвіду); 

2) інституційний (засвоєння прав людини ві-

дбувається через взаємодію їх носія з інститутами 

суспільства, у тому числі з органами держави). 

Слід зазначити, що кожен з перелічених вище 

способів засвоєння прав людини може призводи-

ти і до негативних наслідків, зокрема у вигляді 

неправильного відображення у свідомості особи 

тих чи інших прав та їх меж (як-от: наслідування 

досвіду сусіда-підприємця не лише щодо можли-

вості ведення підприємницької діяльності, але й 

стосовно незаконних методів цього сусіда з про-

вадження такої діяльності, може мати наслідком 

засвоєння людиною свого права на таку діяль-

ність у спосіб, заборонений державою; у соціумі, 

в якому об’єктивно існує нерівність у правах чо-

ловіків і жінок, сприйняття чоловіком своїх пе-

реваг над жінкою, зокрема в сімейному житті, 

якщо такий чоловік у подальшому одружиться з 

представницею іншого суспільства, в якому га-

рантується рівність людей незалежно від статі, 

може мати наслідком неможливість тривалого 

подружнього життя). Таким чином, людина, со-

ціалізуючись в одному суспільстві, може стати, 

так би мовити, заручником, «жертвою» цієї соці-

алізації особливо в умовах іншого соціокультур-

ного середовища. 

Як вже зазначалось, людський індивід висту-
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пає не лише об’єктом, але й суб’єктом процесу 

соціалізації. У процесі життєдіяльності, зокрема 

реалізовуючи права людини – один з видів пози-

тивно санкціонованих соціумом соціальних 

практик, зазвичай, забезпечених негативними 

санкціями, – біосоціальний індивід конституює 

себе в якості такого суб’єкта. І, як зазначає 

А.Р. Редкліфф-Браун, схвалення чи несхвалення 

(позитивне чи негативне санкціонування) суспі-

льством (державою) соціальних практик форму-

ють у людини мотивацію для корегування її вла-

сної поведінки [66, с. 237]. У такий спосіб право як 

соціальний феномен «стає засобом перетворення 

людської особистості незалежно від того, чи цей 

засіб використовує держава, чи сама особистість, 

закріпивши у своїй структурі правові властивості, 

використовує право з метою самовдосконалення» 

[67, с. 9]. З огляду на це можна стверджувати, що 

санкціонування прав людини та забезпечення їх 

реалізації, охорони та захисту є одним із засобів 

стандартизації людської поведінки, а самі права – 

одним із стандартів цієї поведінки і водночас од-

ним із критеріїв її оцінки. 
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Д.А. Гудыма 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

В статье дается определение социально-антропологического исследовательского подхода и демон-

стрируются некоторые эвристические возможности этого подхода в философии права. 

По мнению автора, социально-антропологический исследовательский подход можно определить 

как основанную на выводах социокультурной антропологии мировоззренческую идею о природе и 

сущности человеческих общностей, а также явлений, которые имеют социальное происхождение. 

Использование указанного методологического подхода в философии права делает возможным, в 

частности, познание природы и сущности прав человека. Автор иллюстрирует это, рассматривая пра-



Д.А. Гудима 

Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 179 

ва человека в качестве явлений человеческой культуры и средств социализации биосоциальных ин-

дивидов. 

 

D. A. Hudyma  

 

HUMAN RIGHTS: EXPERIENCE OF RESEARCH 

IN THE LIGHT OF SOCIAL-ANTHROPOLOGIC APPROACH 

  

 The author defines the notion of social-anthropologic methodological approach and shows its heuristic 

potential in the philosophy of law. 

 It is the author's opinion that social-anthropologic methodological approach could be defined as based on 

the conclusions of social (cultural) anthropology outlook on the nature and essence of human communities 

and phenomena which have social origin. 

 Practical use of this methodological approach in the philosophy of law helps in perception of the nature 

and essence of human rights. As it is shown in the article human rights could be regarded as the phenomena 

of human culture and means of human socialization. 
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Н.С. Петлевич  
 

ПЕРСОНАЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВА 
 

Персоналістична цивілізація – це цивілізація струк-

тури й дух якої спрямовані на те, щоб кожен з інди-

відів, що її складають, міг реалізувати себе як особи-

стість… щоб забезпечити кожній людині можли-

вість розвивати максимум ініціативи, відповідально-

сті, духовного життя. 

 

                                                           
 Муньє  Э. Манифест персонализма/ Пер. с  фр. М.: Республика. 1999. – С.300-301.  

Як і в кожній епосі, в наш час переосмислю-

ється людина, її внутрішній світ та визначаючі 

його складові, її участь у зовнішньому світі – 

місце і роль в суспільстві, державі та праві. Одні-

єю з найбільш яскравих філософських течій ХХ і 

ХХІ ст. , що ставить в центр свого пізнання лю-

дину як найвищу цінність є персоналізм. Вини-

каючи близько століття назад та розвиваючись в 

час, в якому панують дві моделі суспільного 

життя: колективізм та індивідуалізм, – персона-

лістична думка звертається до категорії особис-

тості, що передбачає необхідність розвитку вод-

ночас і неповторної творчої індивідуальності 

особи, і єдності та взаємодії у відносинах з ін-

шими людьми. У персоналізмі, що ґрунтується 

на переконанні про велич людського духу, осо-

бистість постає як вільна, творча, духовна сутність, 

своєрідна «вершина» людини, її першопочаток і 

мета. «Саме усвідомлення особистості в людині 

говорить про її вищу природу та вище покликання. 

Якщо б людина не була особистістю…то була б як 

усі речі світу…» – зазначає видатний російський 

філософ М. Бердяєв [1, с. 438]. Персоналізм будує 

концепцію універсального гуманістичного розвит-

ку людини, яка незмінно перебуває у взаємозв’язку 

з іншими людьми.  

Персоналістичні ідеї зустрічаємо і в розвитку 

права другої половини ХХ ст. Формується і за-

кріплюється в нормативних актах уявлення про 

людину як найвищу соціальну цінність, укріплю-

ється і розширюється природно-правове розу-

міння особи, система прав та свобод людини. 

Взаємозумовлені категорії «право» і «людина», 

«право» і «особистість» взаємодіючи створюють 

нові реалії. Особистість є суб’єктом права і як 

творець, і як учасник, і як реалізатор, осягаючи 

правові принципи, вона розвиває право, а право 

розвиває особистість. У філософсько-правовій 

вітчизняній літературі піднімається антропологі-

чна проблематика, але питання персоналістичних 

характеристик права досить нове і потребує ще 

свого дослідження. 

Персоналізм не пропонує нового визначення 

права, ця філософська течія розуміє право як 

процес і концентрує свою увагу на учасниках 

цього процесу, розкриваючи становлення особи-

стості у взаємодії з іншими особистостями [9, 

с.4], і в свою чергу вимагає від права визнання 

людини як особистості. Проте розглядаючи пер-

соналістичне розуміння особистості, пізнаючи 

«зсередини» її буття, можна сформулювати пер-

соналістичні характеристики права, що і запро-

поновано в даному дослідженні. 

 Право потребує розвиненої особистості, що 

передбачає високий рівень правової культури, 

здатність творчо розвивати ідею права, відпові-

дально будувати правовідносини. Особистість 

постає ідеальним «образом» людини для права 

[4, с.247], а право в свою чергу закріплює перед-

умови розвитку особистості, гарантує його. Та-

ким чином, право і особистість взаємодіють; 

остання є центром персоналізму, тому персона-

лістичне дослідження права здійснюється, вихо-

дячи саме з цього центру.  

Отже, аналізуючи персоналізм можна сфор-

мулювати наступні принципи персоналістичного 

права: особистість є найвищою цінністю.  

 

Особистість як найвища цінність 

 

Персоналізм розуміє особистість як духовно 

багату, автономну сутність, яка перебуває в про-

цесі росту, самостворення, і нерозривно пов’яза-

на з іншими та потребує їх. 

«Будь-яка людська особистість, особистість 

навіть найостаннішої людини, що несе в собі об-

раз вищого буття, не може бути засобом ні для 

чого, вона несе в собі екзистенційний центр і має 

право не тільки на життя.. але й на універсальний 

зміст життя» [1, с.428]. Персоналізм виходить з 
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визнання особистості кожного від народження і 

піднімає проблему необхідності створення у сус-

пільств таких умов, які б сприяли розвитку лю-

дини. Він передбачає захищеність особи від зло-

вживань влади, безправ’я, а це вимагає закріп-

лення правового статусу і дієвості правового за-

хисту особистості. Особистість не може перетво-

ритися на об’єкт управління чи регулювання, 

вона є цінністю і метою управління, яке має 

здійснюватись в інтересах її розвитку. Право ви-

ступає інституційним гарантом особистості, не-

можливості її перетворення на засіб ні для чого: 

ні для іншої особистості, ні для суспільства, ні 

для держави, ні для права.  

Особистість – духовна висота людини, її зда-

тність творити, діяти, нести відповідальність, 

відкривати цінності, що перевершують її, і під-

німатись до них, перевершуючи себе. Але найбі-

льшою перешкодою стає механізація життя в 

суспільстві і в людини зникає навіть намір осо-

бистісного розвитку, вона поступово перетворю-

ється на детермінований об’єкт – процес, що 

вкрай засуджують персоналісти. Адже механіза-

ція зумовлює безособові відносини, споживаць-

кий стандарт – накопичення, а не ріст; особис-

тість же є досвідом саме росту. В його процесі її 

ведуть ідеї, цінності, а не механізми, тому даний 

принцип передбачає пріоритетність особистості 

щодо держави або інших соціальних утворень, 

але не заперечує їх, бо в них людина знаходить 

своє втілення і, можна сказати, потребує їх. 

Пріоритетність розуміється в контексті понять 

«мета» й «засіб», а метою в персоналізмі завжди 

виступає особистість, яка вільно вибирає засоби і 

надає їм дійсності власним актом визнання. 

С. Максимов називає цю здатність визнання «ви-

значальним моментом правосвідомості» саме 

тою якістю людини, тою її правовою здатністю, 

що взагалі робить право можливим [4, с. 239; 2]. 

Для персоналізму це природна, первісна дія осо-

бистості, без якої та немислима, бо людина є ні-

би незавершеною, вона зажди рух – персоналіза-

ція, вихід на зустріч іншим та взаємодія з ними, 

що неможливе без визнання. «Істинна свідомість 

– це така свідомість, яка визнає інші свідомості» 

[3, с.40], – саме так формулює «філософію ви-

знання» французький персоналіст Ж. Лакруа. 

 Становлення особистості – постійне транцен-

дентування. Вона «… ні в якому випадку не го-

това даність, вона – завдання, ідеал людини..» [1, 

с.440] Це безперервне завоювання, і самоство-

рення [3, с.134], джерело якого в «бутті, що її 

перевершує» [1, с.441], духовній реальності, і 

тільки піднімаючись людина відкриває динаміч-

ну повноту сенсу свого життя. Тому даний прин-

цип звертає увагу на забезпечення усіх прав і 

свобод людини, але особливо права на розвиток, 

яке є актуальним для людини впродовж всього її 

життя. Розвиток можливий у плюралістичному 

суспільстві, і філософія персоналізму передбачає 

плюралізм як повагу до різних істинно особисті-

сних проявів, різносторонньої, творчо багатої 

культури суспільства, що є втіленням колектив-

ного трансцендентування.  

З точки зору персоналізму особистість існує у 

трьох сферах: духу, людей і матерії. Вона почи-

нається з і потребує повернення до сфери вищої, 

духовної реальності, «особистості нема, коли 

нема буття, що перевершує її, якщо нема того 

вищого світу, до якого вона має підійматися» [1, 

с. 456]. Особистості й нема тоді, коли нема світу 

людей, спільноти, в якому вона живе взаємодію-

чи з іншими. «Я» складає єдине ціле з іншими, а 

інший – з «Я» [3, с.13], адже особистість – не зо-

середжена на собі, егоцентрична індивідуаль-

ність, вона здобуває себе, віддаючи себе іншим. 

Особистість – це «вихід з себе до іншого та ін-

ших, вона не має повітря і задихається, залишаю-

чись замкнутою в собі» [1, с. 461]. І накінець осо-

бистості нема без її проявів в об’єктивному світі, 

без одухотворення матерії, в якій народилася, бо 

підійматися, «перевершувати себе вона може, тіль-

ки опираючись на матерію» [5, с.59]. Така тривимі-

рність є цілісністю її реальності, цілісністю, що 

включає в себе рух ввись, в якому відкривається 

покликання людини, рух на зустріч іншим – спів-

пережиття, та рух вниз – втілення.  

Особистість діє у згаданих вище трьох вимі-

рах і як суб’єкт права, що характеризується ви-

сокою правосвідомістю. 

 Втілення, дія у світі феноменів передбачає  

свободу і водночас вимагає від людини законно-

сті. І звичайно не тільки формальної – дотриман-

ня діючих норм, а й сутнісної – як потреба влас-

ної правосвідомості, як розуміння права, знання 

норм, і утвердження її (законності) як складової 

правопорядку. Таким чином законність стає 

вільним вибором людини і можлива лише у про-

сторі свободи. Це той правовий принцип, що 

уможливлює гармонію у світі феноменів, але 

тільки як наслідок справедливості – категорії сві-

ту духу, ноуменального.  

Співжиття з іншими передбачає солідарність, 

тобто взаємодію з людьми, засновану на визнан-

ні та повазі їх прав та свобод, усвідомленому єд-

нанні в побудові суспільства. Це також спільна 

відповідальність за персоналізацію безособової 

спільноти, в якій панують байдужість, конфор-
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мізм, формалізм, в особистісне «Ми», що є ре-

зультатом здійснення і співпраці окремих особи-

стостей. Тільки в спільноті «Я» досягає самоза-

вершення [с.71, 5]. 

Сфера духу, світ ноуменів розкривається в міру 

того як особистість осягає істинність. Остання є 

характеристикою якості висхідного руху, внутріш-

ньої зміни при все більшому усвідомленні і досвід-

ченні вищих цінностей, зокрема ідеї права. 

Таким чином, цілісне буття особистості як ав-

тономного суб’єкта права формується, проявля-

ється через законність, солідарність та істин-

ність. Істинне право – справедливість, солідарне 

– рівність, а законне – свобода дії. 

 

Свобода 

 

«Вільна людина – це та людина, до якої зверта-

ється з закликом світ і яка відповідає на цей пок-

лик; це відповідальна людина» [5, с.504]. Тому ро-

зкриття змісту даного принципу можливе лише за 

допомогою взаємопов’язаних категорій «відпові-

дальність» та «дія». Персоналізм їх не відділяє. 

Свобода – те, чим дихає особистість, те повіт-

ря, в якому вона зростає. Людина потребує сво-

боди і саме вона її творить. Це не річ, яку можна 

передати, подарувати, чи статус, який можна за 

кимось закріпити, її потрібно віднайти в собі і 

жити нею. Тобто свобода постає складовою вну-

трішньої реальності людини, вона відкривається, 

коли особистість живе за своїм покликанням, у 

згоді із самою собою, але собою кращою. «Сво-

бода особистості в тому, щоб самій здобувати 

своє призначення і вільно знаходити засоби для 

його втілення» [5, с.310]. Таким чином, вона пе-

редбачає можливість вибору певної дії, наявність 

у свідомості людини критеріїв, що уможливлю-

ють цей вибір, а також готовності і волі нести 

відповідальність за свій вибір – а все це характе-

ризує автономію особистості.  

«Я не є вільним, коли спонтанно здійснюю 

себе, я стаю вільним, якщо скеровую цю спон-

танність в сторону звільнення… в сторону пер-

соналізації світу і самого себе» [5, с. 502]. Тобто 

це також не свобода ухилення від будь-якої дії, 

зв’язку, наслідку, а свобода «залучення в дію», 

це не вседозволеність, а життя згідно зі своїми 

принципами, переконаннями та вищими ціннос-

тями, це активність духу в людині. Свобода є 

творенням себе і світу навколо, але творенням не 

спонтанним, а персоналістичним.  

Свобода є свободою конкретної людини, тому 

вона не абстрактна і не абсолютна, в значенні 

звільнення від всього, вона перебуває в діалозі з 

буттям самої людини, буттям інших людей, на-

вколишнім середовищем взагалі, його закономі-

рностями, та буттям вищих цінностей, до яких 

вона належить.  

Можна сказати, що свобода як філософська 

категорія можлива лише у духовно зрілої особи-

стості, а до того довге навчання, вправляння крок 

за кроком здатності нести відповідальність за 

себе й за інших. Вона – результат розвитку лю-

дини, її боротьби з інерцією світу за себе, і свід-

чення, що завжди є можливість творчості. Через 

такі філософські характеристики перед нами по-

стає персоналістичне розуміння свободи.  

Але щоб уможливити її дійсність потрібно за-

кріпити окремі правові свободи та розробити ме-

ханізми їх реалізації. Дух не може бути лише 

ідеєю чи внутрішнім прозрінням, він вимагає від 

особистості залучення. «Перш ніж проголошува-

ти свободу в конституціях … потрібно забезпе-

чити всезагальні – біологічні, економічні, соціа-

льні, політичні, – умови свободи, які дозволили б 

звичайним людям брати участь у здійсненні ви-

щого покликання людства» [5, с. 501]. Окремі 

свободи – можливості, що надаються духу сво-

боди, без яких він не знайде свого втілення. Та-

ким чином право покликане забезпечити такий 

правопорядок, такий правовий простір, який фо-

рмально закріплюючи свободу загалом і окремі 

свободи, створює передумови росту особистос-

тей та суспільства. Тобто свобода сама по собі не 

мета, а засіб становлення автономного суб’єкта 

права, тому вона так важлива. 

Автономія правового суб’єкта зароджується у 

його свідомості, в процесі осягнення людиною 

себе через власні вільні прояви у правовідноси-

нах, і має наслідком формування певних здібнос-

тей, що в сукупності характеризують суб’єкта як 

здатного бути «господарем самому собі». Таким 

чином, долучаючись до створення правопорядку, 

що уможливлюють закріплені свободи, особистість 

здійснює самостановлення, і зокрема правове. 

«Правопорядок неможливий без правової свідомо-

сті, а правосвідомість вимагає духовної автономії. І 

навпаки: саме духовна автономія зумовлює здоро-

ву правосвідомість і тільки така правосвідомість 

здатна винести тягар зовнішньої свободи» [2].  

Автономія правової особистості передбачає: 

наявність суб’єктивних прав і обов’язків (право-

здатності) як конкретних можливостей до дії; 

правосвідомість як здатність усвідомлювати свої 

дії, давати їм правову оцінку, виходячи з критері-

їв права; дієздатність як вміння відповідально 

здійснювати права та нести обов’язки. Лише та-

ким цілісним творцем права вона будує належ-
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ний правопорядок, цілісність в якому в свою 

чергу забезпечує законність, солідарність та іс-

тинність. Законність регулює простір втілення, 

щоб свобода для всіх не заперечила свободу ко-

гось конкретного. 

Особистість у своєму втіленні потребує закон-

ності, критерієм для якої є право як справедливість. 

Свобода, будучи внутрішньою категорією, – це 

автономія людини, що проявляється у формі за-

конних дій за умови існування істинного права, а 

не безправ’я. Бо коли панує безправ’я, дія відпо-

відно до правової норми, що не відображає ідею 

права, призводить до антигуманних дій, які по сво-

їй формі є законними, але не є такими по суті, бо 

бракує справедливості. Тому право у світі матерії – 

законність як втілення справедливості.  

Законність означає належність певної поведі-

нки відповідно до правових норм, тобто формує 

необхідність діяння (дії або бездії) для людини. 

Але особистість звільняється від необхідності і 

відкриває свободу діяння через осягнення у своїй 

правосвідомості його належності. Тому в ідеалі 

персоналістичне право у світі матерії – це свобо-

да, свобода, що підтримується законністю. 

 

Рівність 

 

«Якісно різні, нерівні особи не тільки в гли-

бинному сенсі рівні перед Богом, але й рівні пе-

ред суспільством, яке не має права розрізняти 

людей на основі привілеїв…» [1, с.428]. Соціаль-

на рівність передбачає поряд з цим і виявлення 

нерівності людей в значенні якісної різноманіт-

ності, нерівності не за їх статусом, а по їхній суті 

[див. там же]. Рівність і неспіврозмірність також 

невіддільні у персоналістичній думці. 

З одного боку персоналізм говорить про особи-

стість як цілий універсум в індивідуально-

неповторній формі, з іншого – про універсальну 

безкінечність, в яку вона включена. Вона постає і 

цілісною, і незавершеною як самостійна одиниця, 

бо потребує інших, співживе з ними, здобуває себе 

тільки саморозкриваючись на зустріч іншим. І така 

взаємодія можлива лише за умови визнання інших 

особистостями, рівними між собою у людській гід-

ності, безвідносно до рівня фактичного розвитку 

їхньої автономії. А особистість діяти по-іншому і 

не може, бо усвідомлення гідності в собі відкриває 

гідність інших, їхню важливість, інакше це лишень 

тінь усвідомлення, що ще не прийшло. 

Особистість споріднена з іншими людьми, і в 

цьому її багатство. Персоналізм критикує індиві-

дуалізм, який замикає людину на собі, укріплю-

ючи її егоїзм. Індивідуаліст ізольований, в його 

житті нема сутнісного розмаїття і повноти, бо 

для нього існує лише одна сутність – він сам; 

індивідуаліст залишається у вакуумі власної 

площини розвитку (яка може бути й досить ши-

рокою) і тому не може вийти за свої межі, тоді як 

особистість передбачає сходження людини у вза-

ємодії з іншими. «Особистість існує тільки у сво-

єму устремлінні до «іншого», пізнає себе тільки 

через «іншого» і здобуває себе тільки в «іншо-

му» [5, с.479]. Таким чином, вона розкриває своє 

джерело трансцендентування і відкриває джере-

ло іншої, що по суті своїй одне і знаходиться над 

ними, об’єднуючи їх. 

Взаємозв’язок людей гуртує їх навколо спіль-

ної мети – побудови персоналістичного суспільс-

тва, «в якому б звичаї, спосіб життя, громадські 

структури та установи відповідали б вимогам 

особистісного існування» [5, с.480]. І це ідеал 

персоналізму, який приділяє велику увагу і вихо-

ванню індивідів, і формуванню їх життя у спіль-

ноті. Важливо щоб суспільство було об’єднан-

ням не просто осіб, а особистостей, яких відріз-

няє висока правова культура, ініціативність та 

креативність, адже перше завдання й відповіда-

льність особистості – творити себе і світ навколо. 

Передумовою ж суспільного об’єднання висту-

пає солідарність як наслідок усвідомлення гідно-

сті й свободи кожної особистості (навіть якщо 

вона сама про це забула), і як природна необхід-

ність формування і свідомого й бажаного підт-

римання партнерства й консенсусу [8, с.593], і як 

взаємодопомога і втілення принципу «дію так, як 

би хотів, щоб діяли щодо мене», як позитивне 

сприйняття один до одного, що слугує сильним 

психологічним фактором. Адже істинна «само-

реалізація кожної окремої особистості досягаєть-

ся повною мірою тільки тоді, коли вона позитив-

но мотивована щодо іншої особистості, з якою 

перебуває у відносинах» [9, с.100].  

Отже, персоналізм стверджує солідарність й 

братерство, що мовою правових принципів мож-

на трансформувати у рівність.  

«Рівність може означати тільки рівнознач-

ність особистостей, які не співрозмірні між со-

бою…» [5, с.161]. Відкривати свою особистість 

означає й унікальність, тому персоналізм гово-

рить про солідарне об’єднання різних у своїй на-

повненості людей, і ніяк не однакових, обґрунто-

вуючи необхідність плюралізму й поваги до ко-

жної особистості. Основою ж, що уможливлює 

плюралістичне єднання та водночас увінчує йо-

го, є метафізичні цінності. 

Як правовий принцип, рівність передбачає ви-

знання й забезпечення рівних прав і свобод кожної 
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людини, взаємної відповідальності між особами, 

державою і особою, особою і суспільством та різ-

ними суспільними утвореннями, а також таку дер-

жавну політику, в основі якої б реальною цінністю 

була кожна особистість, тобто кожен постав би 

важливим і потрібним для держави. 

Персоналізм виходить з того, що особистість 

– завжди суб’єкт і мета. Тому правова рівність 

означає рівність людських особистостей, кожна з 

яких є гідною від природи і рівнозначимим 

суб’єктом права, незважаючи на можливі взає-

мовідносини субординації (відповідно до проце-

суальних норм) – тобто у будь-яких відносинах 

беруть спільну участь тільки суб’єкти, що їх тво-

рять, а не суб’єкти і об’єкти, чи тільки об’єкти. 

Навіть у правовідносинах, де одна сторона є 

тільки зобов’язаною, адже право передбачає вза-

ємну відповідальність, реалізацію, можливість 

усвідомленого вибору і волі, тобто, – становлен-

ня правосвідомості. Таким чином відбувається 

взаємодія двох (або більше) свідомостей, двох 

різних світоглядів, які ніколи не є кінцево ціліс-

ними і закритими – тобто такими, що не потре-

бують більше пізнання життя, яке в кожну мить 

унікальне, – і відповідно розширення світогляд-

них горизонтів [9, с.112], крок за власні межі, 

поглиблення розуміння людини й світу, що ніко-

ли не є кінечним, освоєння нового екзистенцій-

ного досвіду – так відбувається особистісне ста-

новлення у солідарній взаємодії з Іншим.  

Отже, необхідною складовою внутрішнього 

світу особистості є солідарність з іншими, що 

уможливлюється визнанням їх як ціннісно рів-

них правових особистостей, тому персоналістич-

не право у суспільних взаємовідносинах – це рі-

вність суб’єктів.  

Отже, особистість є найвищою цінністю, що 

означає верховенство гуманізму в праві, який 

передбачає справедливість, рівність і свободу. 
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ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОСОБА»,  

«ОСОБИСТІСТЬ» ТА «ОСОБИСТИЙ» У ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВІ 
 

Проблема співвідношення тих чи інших по-

нять та категорій завжди була предметом філо-

софських досліджень, які відповідним чином 

екстраполювались також і на предмет інших га-

лузей науки. Як свого часу зазначав ще І. Кант 

«справа філософії — розчленувати поняття, дані 

в неясному виді, робити їх розвинутими і визна-

ченими» [18, с. 248]. Саме тому, метою цієї стат-

ті є визначення змістовного навантаження таких 

понять, як «особа», «особистість» та «особисте», 

а також визначити їх роль та значення в сфері 

філософії та права. Методологічними засадами 

даного дослідження стануть праці С. С. Алек-

сєєва, С. І. Архіпова, А. Г. Бережнова, В. С. Бі-

гуна, М. І. Матузова, С. В. Пахмана та ін. Однак, 

перед тим, як переходити до проблеми співвід-

ношення цих основоположних методологічних 

категорій, нам слід визначити загальні засади 

розуміння вказаних понять. 

Визначаючи поняття «особа», в першу чергу 

ми повинні відмітити, що із з етимологічної точ-

ки зору цим поняттям першопочатково охоплю-

ється «людина» [15, с. 258]. Водночас сучасне 

тлумачення даного поняття носить вже певну 

полісемантичність і включає в розуміння «осо-

би» як поняття окремої людини, індивіда, індиві-

дууму, людини, що посідає певне, переважно 

високе, становище у суспільстві, у колективі і 

т. ін., так і поняття людської індивідуальності, 

особистості; людини як втілення індивідуального 

начала в суспільстві [23, с. 149]. Тобто воно вже 

певною мірою розглядає поняття «особи» не ли-

ше із зовнішньої точки зору, але й розкриваючи 

певний її внутрішній зміст, оскільки стосується 

деякої зовнішньої сторони предмету чи індивіду-

альності, визначає відмежувальні риси кого-

небудь чи чого-небудь [24, с. 329]. 

Тісно із поняттям «особи» пов'язане також і 

поняття «особистість». Під яким розуміють кон-

кретну людину з погляду її культури, особливос-

тей характеру, поведінки і т. ін.; індивідуаль-

ність, особу [23, с. 150], в тому числі і самостій-

но відокремлену істоту [15, с. 259]. Як видно із 

зазначено етимологічного тлумачення, зв'язок 

між даними поняттями є настільки тісний, що 

інколи дає підстави вважати ці поняття як сино-

німічні [33, с. 91]. Однак навіть з огляду на бли-

зькість даних категорій ми не можемо стверджу-

вати про їх тотожність, оскільки вони суттєво 

різняться за змістом та обсягом.  

Навіть такий поверхневий погляд дає нам усі 

підстави стверджувати, що обидва вказаних по-

няття нерозривно пов’язані із таким фундамен-

тальним поняттям, як «людина». Саме поняття 

«людина» є загальним, спільним та об’єднуючим 

для обох із вказаних категорій.  

Водночас філософсько-правове розуміння по-

няття «особи» насамперед зумовлюється його 

історичним аспектом. Так, як стверджує відомий 

дослідник історії права М. Ф. Владімірскій–

Буданов, в стародавньому праві було відсутнє 

поняття особи, що видно із відсутності термінів, 

що його виражають. Хоча аналіз літературних та 

законодавчих джерел того часу дає підстави 

стверджувати, що в окремих історичних пам'ят-

ках того часу зустрічаються такі перекладні тер-

міни, як–от: «лице» (від грецького πρωσοπου) та 

«особа» (від латинського persona). Відмінність 

між ними, на думку автора, полягала в тому, що 

перше поняття охоплювало собою людину без 

гідності та доброчесностей і розумілось як різно-

вид певного рабства [9, с. 373]. Поняття ж «осо-

би» включало в себе в першу чергу поняття лю-

дини як юридично вагомої персони, як суб'єкта 

права. Досліджуючи догму римського права 

Д. Д. Грім свого часу писав, що «... особа в юри-

дичному розумінні (persona) є тим, хто може ма-

ти права, може бути суб'єктом права» [14, с. 65]. 

Продовжуючи цю думку, Ю. С. Гамбаров ствер-

джував, що «людську особистість, її якості воло-

діти відомими правами та нести відомі 

обов’язки, іменують зазвичай особою… і поло-

ження, що вказує на людську особистість як на 

єдиного суб’єкта права (підкреслено мною — 

Р. С.), є одним із найбільш загальних положень 

права…» [10, с. 456]. Важливість поняття «осо-

ба» і в подальшому було визначальним серед на-

укових філософсько-правових досліджень. Інко-

ли навіть зазначали в літературі, що поняття про 

особу має настільки велике значення, що повин-

но слугувати «... точкою відправлення для циві-

лістичних побудов...» [17, с. 237]. 

Практично таке ж значення поняття «особа» 

збереглось і до сьогодні. Цей термін активно ви-
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користовується для позначення відповідного 

суб’єкта права і в сучасних нормативно-право-

вих актах. Хоча доволі часто при використанні 

даного терміну недотримуються загальних засад 

єдності та одноманітності його застосування. 

Так, наприклад, коли вести мову про конститу-

ційно-правове застосування цього терміну, то тут 

переважає розуміння поняття «особи» як «люди-

ни» або «громадянина» [5, с. 351]. Зокрема, саме 

в такому розумінні використовує поняття «осо-

ба» ст. 62 Конституції України, коли встановлює 

презумпцію її невинуватості, або ж ст. 63 Кон-

ституції України, коли позбавляє особу відпові-

дальності за відмову давати показання або пояс-

нення щодо себе, членів сім'ї чи близьких роди-

чів тощо. Дещо інше розуміння поняття «особа» 

демонструє цивільне законодавство. Однак, якщо 

попереднє цивільне законодавство не мало чітко-

го визначення поняття «особа», оскільки вказа-

ний термін вживався і в розумінні «суб’єкта, 

який укладає угоду» (ч. 2 ст. 44 ЦК УРСР), 

«представника, або суб’єкта, якого представля-

ють» (ст. ст. 68, 69, 70 ЦК УРСР), «сторони у 

зобов’язанні» (ст. 151 ЦК УРСР), «порушника 

зобов’язання» (ст. 209 ЦК УРСР) тощо, то чин-

ний ЦК України вносить суттєву ясність у засто-

сування цього терміну в законодавстві. Так, від-

повідно до ч. 1 ст. 2 ЦК України під «особою» 

розуміють учасника цивільних правовідносин. 

При цьому, як зазначається в даній нормі, вказа-

не поняття є збірним та включає в себе «фізич-

ну» та «юридичну» особу1. Суттєвими особливо-

стями наділено поняття «особа» в іншому галу-

зевому законодавстві, особливо, коли дане по-

няття розширюється чи звужуються за рахунок 

різноманітних додаткових слів, які дають загаль-

ному поняттю «особа» інший зміст та обсяг, на-

приклад, «особа без громадянства», «посадова 

(службова) особа», «особа офіційна», «особа 

злочинця», «особа, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» тощо. Водночас, 

попри таке широке застосування терміну «особа» 

в чинному законодавстві, у науковій літературі 

інколи висловлюються думки, про недоцільність 

використання цього поняття. Так, на думку де-

яких науковців, поняття «особа» є невизначеним, 

оскільки даний термін науковою соціологічною 

категорією, що стоїть в ряду таких понять, як 

особистість, людина, індивід та громадянин. Во-

                                                           
1 Як родове поняття «особа» вживається і в цивільно-

му праві Російської Федерації, однак на думку деяких 

науковців поєднує в собі не дві, а три категорії суб’єк-

тів права, включаючи ще й державу та інші публічно-

правові утворення [12, с. 137; 13, с. 99]. 

ни вважають, що це всього-на-всього є вираз, що 

ввійшов у вжиток і використовується в різних 

випадках та значеннях, причому, як правило з 

яким-небудь прикметником (фізична особа, 

юридична особа, приватна особа, підозрювана 

особа і т.ін.). Тому, на їх думку, було б неправи-

льно співвідносити термін «особа» із категоріями 

«особистість», «людина», «громадянин», 

«суб’єкт», оскільки останні загальноприйняті 

поняття цілком достатньо, щоб відобразити ная-

вні відмінності в правах їх носіїв [22, с. 78]. 

Висловлюючи своє бачення щодо даної пози-

ції, хотілося б в першу чергу погодитись із авто-

ром в тому, що на сьогодні в наукових працях, 

особливо що стосується наукових праць в сфері 

права, немає чіткості та визначеності у розумінні 

терміну «особа»2. Окремі автори ототожнюють 

термін «особа» із терміном «особистість», повся-

кчас використовуючи один замість іншого, як 

взаємно замінні поняття; інші автори попри ро-

зуміння цієї нетотожності, все рівно подекуди 

допускають їх змішуваність. На нашу думку, 

причина тут в першу чергу криється у відсутнос-

ті єдиного загального розуміння сутності основ-

них суб’єктних категорій. Адже, як зазначається 

у стародавній мудрості «половину помилок люд-

ству вдалося б уникнути, якби люди домовилось 

про поняття». По-друге, доволі часто, особливо 

що стосується перекладних праць, автори недо-

тримуються коректності перекладу зазначених 

термінів. При чому це стосується як питання ко-

ректності перекладу в межах слов’янських мов 

(адже, наприклад, в українській мові поняття 

«особа» може бути перекладене російською мо-

вою як «лицо», «особа», «личность», натомість 

російське поняття «лицо» має українські відпо-

відники «обличчя», «лице», «особа» тощо), так і 

перекладу на інші мови (так, англійське слово 

«person» перекладається українською мовою як 

«особа», «особистість», «людина»). Вказаний 

стан речей призводить до того, що в переважній 

більшості наукових юридичних праць, що видані 

російською мовою домінуючим з поміж інших є 

термін «особистість» («личность»), наприклад 
                                                           
2 Слід відмітити, що така чіткість щодо застосування 

даного терміну не притаманна також і юридичній техні-

ці інших країн. На це свого часу звертав увагу ще 

М. Л. Дювернуа, який стверджував, що найбільш повно 

поняття «особа» відповідало меті в римській терміноло-

гії. Римляни завжди і все, що являє собою відособлену 

правоздатність іменують просто «особа» (persona), Бли-

зькі до цього розуміння і німці. Натомість французи, на 

думку вченого, не завжди правильно застосовують по-

няття «особи», де це є корисно, використовуючи повся-

кчас інші неточні замінники [17, с. 256]. 
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«права особистості» («права личности»), «право-

вий статус особистості» («правовой статус лич-

ности») тощо. Водночас в наукових працях, що 

видані українською мовою даний термін «особи-

стість» практично не вживається, а перевага на-

дається поняттю «особа», відповідно ми здебі-

льшого говоримо про «права особи», «правовий 

статус особи» і т.д. 

Але вказана певна невизначеність, на нашу 

думку, не є достатньою підставою для того, щоб 

виключати термін «особа» із наукового вжитку. 

Причин цьому принаймні є декілька. Насампе-

ред, вказаний термін має суттєву вирізняльну 

здатність з–поміж інших понять. Вона проявля-

ється в тому, що поняттям «особа» охоплюється 

носій юридичних прав та обов’язків, який є уча-

сником відповідних правових відносин. Такий 

стан речей зумовлює відповідну взаємозалеж-

ність між особою, правами, носієм яких вона є та 

правовідносинами, участь у яких вона бере. Це 

означає, що «…права особи неможливі поза пра-

вовідносинами, а права людини можуть існувати 

і поза ними» [38]. Отже, така диференціація між 

вказаними поняттями зумовлює відповідний 

правовий зв’язок між категоріями «особа» та 

«суб’єкт права». Досліджуючи вказаний зв’язок 

С. І. Архіпов приходить до висновку, що в по-

нятті «особа» потрібно виділяти два основних 

моменти: зовнішній та внутрішній. «Перший (зо-

внішній момент), як зазначає автор, – не розкри-

ває сутність суб’єкта права, а означає лише фор-

мальну сторону, юридичну умовність, зовнішнє 

відношення до неї з боку правопорядку як пер-

соні. В цьому плані термін «особа» можна визна-

ти техніко-юридичним, умовним терміном… 

Другий (змістовний) момент полягає в тому, що 

заглиблюючись в поняття суб'єкта права, розк-

риваючи його сутність, дослідник виявляє перед 

собою правовий зліпок особистості, що відображає 

не її зовнішні властивості, а її внутрішні соціально-

правові якості, її здатність приймати рішення та їх 

здійснювати, бути учасником відносин, володіти 

самоцінністю і т. д. Тут термін «особа» набуває 

свого другого – глибинного – змісту, що відобра-

жає тілесний зв’язок суб’єкта права з людиною, 

правовою особистістю» [4, с. 26].  

Наступною причиною необхідності відмежу-

вання терміну «особа» від суміжних понять є 

відповідна легітимізація даного терміну в націо-

нальному законодавстві, про яку ми говорили 

вище. Адже закріпивши поняття «особа» в нор-

мах українського права законодавець фактично 

запустив його у доктринальний вжиток. Це і по-

яснює той факт, що саме в українській (україно-

мовній) юридичній літературі поняття «особа» 

визначається як домінуюче. Тому повністю слід 

погодитись із твердженням Дж. Хоргана: 

«… слова подібні до гарпунів… Якщо вже вони 

ввійшли, то їх доволі важко витягнути…» [39, 

с. 171]. І тому така «лінгвістична традиція» термі-

новживання поняття «особа» саме в правовій сфе-

рі, не лише має суттєвий вплив на його застосуван-

ня, як в юридичній доктрині, так і в нормотворчій 

та нормозастосовчій діяльності, але й спонукає ок-

ремих авторів до, на нашу думку, не зовсім точного 

висновку, про те, що правовою категорією є термін 

«особа», тоді як термін «особистість» — це катего-

рія психологічна [8, с. 169].  

Отже, з огляду на все наведене вище, слід дій-

ти висновку, що поняття «особа» є важливою 

філософською та правовою категорією. Правове 

значення вказаної категорії полягає в тому, що 

термін «особа», який внаслідок відповідних тра-

дицій терміновживання тісно вкоренився в су-

часній правовій лінгвістиці, означає носія конк-

ретних юридичних прав та обов’язків, який є 

учасником відповідних правових відносин.  

Розглядаючи поняття «особистості», слід за-

уважити, що спори про його сутність мають да-

леко не відсторонене значення, адже, як зазнача-

ється в літературі, при уважному вивченні пи-

тання визначається методологічне значення цієї 

категорії, а та чи інша її інтерпретація здійснює 

вплив на вирішення важливих практичних пи-

тань [3]. Ґенеза поняття «особистість» в філосо-

фії бере свій початок від часів Нікейського собо-

ру, який вирішив спір про Трійцю в догматі єд-

ності особистості: Unitas in tres personas, una 

persona in duas naturas. І як стверджують дослід-

ники, поняття «особистості» філософи запозичи-

ли із християнського богослов’я [37, с. 201]. Са-

ме в той період дане поняття, означаючи, насам-

перед, трагічну чи ритуальну маску, стало сино-

німом справжньої природи індивідуума, як воло-

дільця індивідуальних прав та привілей [32, 

с. 73]. Подальший розвиток цього поняття відбу-

вався у філософії залежно від домінування тих 

чи інших філософських течій. На динамічність, 

як характерну ознаку поняття «особистість» зве-

ртали увагу ще дореволюційні вчені. Так, деякі 

автори стверджували, що: «… поняття особис-

тості… має не один склад в різні епохи, в різних 

системах права. Отже, те що видається особисті-

стю у відповідну пору, з точки зору майбутнього, 

більш розвинутого складу того ж поняття, буде 

неповною особистістю, особистістю у відносно-

му розумінні, personnalité restreinte, ступенем, 

причому нижчим, розвитку особистості, особис-
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тістю зародковою, обмеженою» [17, с. 474]. Ана-

ліз же існуючих на сьогодні філософських кон-

цепцій щодо поняття «особистість» дає нам підс-

тави стверджувати, що найбільш чітко виокрем-

лені принаймні два основних підходи, щодо ро-

зуміння даного поняття.  

Перший підхід ґрунтується на розрізненні по-

нять «особистість» та «людина» і носить назву 

«нормативного» («оціночного»). Відповідно до 

даного підходу, «особистість» — це поняття, що 

випрацюване для відображення соціальної при-

роди людини, розгляду його як суб’єкта соціоку-

льтурного життя, визначення його як носія інди-

відуального начала (інтереси, здатності, праг-

нення, самосвідомості тощо), що саморозкрива-

ється в контекстах соціальних відносин, спілку-

вання та предметної діяльності і спілкування 

[1, с. 369]. Отже, як видно із даного визначення, 

прихильники «нормативного» підходу щодо ви-

значення поняття «особистість» стверджують, 

що це поняття ґрунтується на наявності у люди-

ни певних позитивних якостей. І тому, на думку 

прихильників даного підходу, перехід від понят-

тя «людини» до поняття «особистість» відбува-

ється за принципом від абстрактного до конкрет-

ного1. Адже як зазначається в літературі: «... не 

всяка людина є особистістю, хоча, кожна особис-

тість є людиною. Людиною не народжуються, 

нею стають... Відповідно, особистість — поняття 

дещо вужче, ніж людина...» [22, с. 69]. Продов-

жуючи цю думку, інші автори вважають, що «… 

щоб людина, що народилась стала особистістю, 

вона повинна пройти відповідні стадії природно-

го та соціального розвитку: не тільки досягти 

певного рівня фізичного та розумового розвитку, 

але й придбати необхідний соціальний досвід в 

процесі спілкування з іншими людьми» [19, 

с. 176], при цьому, як уточнюють інші: 

«… особистість — це людина, яка піднялась до 

певного рівня відносин з суспільством» [40, 

с. 159]. Підводячи висновок до вищевказаних 

позицій відомий філософ В. П. Тугарінов підкре-

слює, що «... не можна безумовно усіх людей без 

виключення вважати особистостями. Особис-

тість повинна бути наділена рисами, які властиві 

лише дорослій та психічно нормальній людині» 

                                                           
1 Інколи в літературі зустрічається і інша точка зору, 

відповідно до якої вказані поняття також визнаються 

різними, однак, автори при цьому виходять із карди-

нально протилежної точки зору, вважаючи, що узага-

льнюючим є не термін «людина», а навпаки термін 

«особистість», який вже, в свою чергу, поєднує по-

няття «людина» та «громадянин», а також носить уні-

версальний, загальнородовий характер [35, с. 47]. 

[36, с. 40]. Продовжуючи вказану думку, автор 

підкреслює: «Особистість — це людина, що на-

ділена історично зумовленим ступенем розумно-

сті та відповідальності перед суспільством, та 

користується (чи здатна користуватись) певними 

правами певними правами та свободами, вносить 

своєю діяльністю вклад у розвиток суспільства 

та веде образ життя, що відповідає ідеалам її 

епохи чи класу» [36, с. 88]. На причини відмін-

ності між поняттями «особистість» та «людина» 

вказується і в іншій науковій літературі. Так, на 

думку окремих авторів: «... якщо визначеність 

«людина» включає в себе єдність біологічного та 

соціального, то визначеність «особистість» відо-

бражає лише соціальну природу людини» [7, 

с. 9]. Тобто продовжуючи цю думку, можна дій-

ти висновку, що якщо людна — продукт природи 

та суспільства, то особистість — лише продукт 

суспільства. На аналогічних засадах будується 

розуміння поняття «особистість» і в інших нау-

ках. Так, з точки зору психології під поняттям 

«особистість» охоплюється індивід із соціально 

зумовленою системою вищих психічних якостей, 

що визначаються залученістю людини до конк-

ретних суспільних, культурних, історичних від-

носин. Ця система виявляється і формується в 

процесі свідомої продуктивної діяльності і спіл-

кування. Особистість опосередковує та визначає 

рівень взаємозв'язків індивіда із суспільним та 

природним середовищем [28]. Важливим для 

психологічного розуміння поняття «особистості» 

є розуміння її структури. Структура особистості 

є складною і в найбільш узагальненому вигляді 

вона виглядає як сукупність таких основних груп 

ознак: а) соціально зумовлені риси (моральні, 

політичні, національні і т.п.); б) біологічно зумо-

влені риси (інстинкти, темперамент, найпростіші 

проблеми і т.п.); в) риси, що набуті особистим 

досвідом (знання, навики, культура, звички); г) 

риси, набуті особливостями індивідуальної пси-

хіки (форма відображення). І як відмічається в 

літературі, лише у єдності цих чотирьох сторін 

особистість може бути зрозуміла у всій своїй 

складності та багатогранності [22, с. 70]. 

Дещо на інших методологічних засадах буду-

ється другий підхід до розуміння поняття «осо-

бистість». Його основою є фактичне ототожненні 

понять «особистість» та «людина». Так, деякі 

автори стверджують, що особистість — це будь-

яка людина, оскільки вона наділена соціальними 

властивостями, сукупністю соціально значимих 

властивостей, які лише (та попри свідомість і 

волю конкретного індивіда) створюють об’єктив-

ну («родоутворюючу») ознаку особистості. Як 
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далі продовжують ці автори, «…поняття «люди-

ни» та поняття «особистості» як наукові абстра-

кції відрізняються одна від одної лише як такі 

(при цьому межа, що проводиться між ними ви-

ключно умовна), оскільки характеризують з різ-

них сторін єдиний (такий, що розщепляється 

лише в абстракції, з метою більш глибокого його 

вивчення) об’єкт — людська особистість, люди-

на» [7, с. 12]. Вказана логіка і призводить інших 

авторів до думки, що «… особистість — це будь-

яка людина, оскільки будь-яка людина наділена 

соціальними властивостями, що проявляються у 

конкретній діяльності, а остання дає підстави для 

тієї чи іншої оцінки особистості» [3, с. 78]. При-

тимуючись цієї ж точки зору, деякі автори ствер-

джують, що особистостями були усі члени родів 

та племен у первісному ладі, раби та рабоволо-

дільці, феодали та кріпосні, капіталісти та екс-

плуатовані працівники, навіть попри те, що да-

леко не всі із них визнавались такими насправді 

[6]. Ще одним аргументом на користь цієї теорії 

автори висувають таке твердження: оціночний під-

хід до особистості особливо неможливий стосовно 

до правознавства та юридичної практики, оскільки 

тут потрібно розрізняти загальний ідеал особистос-

ті та систему особистих властивостей, що відно-

сяться до кожної конкретної людини. Адже, на ду-

мку авторів, людина, що здійснила аморальний 

вчинок чи протиправну дію, звичайно ж не може 

бути ідеалом особистості, але в той же час вона не 

перестає бути особистістю [25, с. 19].  

На нашу думку, попри біопсихосоціальну єд-

ність людини, про що вже зазначалось вище, ми 

все ж переконані, що визначальним у понятті 

«особистість» є переважно психологічний ас-

пект, що тісно пов’язано в першу чергу із рівнем 

розвитку людини. Адже, розглядаючи дане пи-

тання, слід погодитись із думкою М. І. Матузова, 

який розглядаючи питання співвідношення по-

нять «особистість» та «людина» писав: «… зви-

чайно, люди не поділяються та не поділяють 

один одного на «особистості» та «неособистос-

ті»… в кожному потрібно бачити особистість… 

але все ж, якщо особистість — це продукт суспі-

льства, якщо вона є ніщо інше, як продукт соціа-

льної зрілості… то зрозумілим є те, що дитина, 

що народилась — ще не особистість; вона — 

майбутня особистість. І це зовсім не означає яко-

гось применшення людини» [22, с. 70]. Тому, 

абсолютно логічним є висновок, що «… неможна 

усіх безумовно вважати особистостями… Особи-

стість повинна бути наділена такими рисами, які 

властиві лише дорослій та психічно нормальній 

людині… Особистість — це людина, як носій 

свідомості. Без свідомості та самосвідомості, без 

здатності зайняти певну суспільну позицію немає 

особистості…» [20, с. 81]. Хоча слід відмітити, 

що не всіма прихильниками «оціночного» підхо-

ду однаково сприймається теза щодо неможли-

вості визнання за дітьми якостей особистості. 

Так, В. О. Тархов, який переконаний в нетотож-

ності понять «людина» та «особистість» водно-

час справедливо підкреслює, що «… якраз навпаки, 

з моменту свого народження дитина виявляється 

учасником великої кількості суспільних відносин, 

відповідно, в певній мірі відповідає поняттю не 

лише людини, але й особистості. Природно, що 

особистість розвивається, причому не завжди про-

порційно ступеню свого дорослішання. Малолітній 

поет чи композитор швидше відповідає поняттю 

особистості, ніж інколи доросла та психічно нор-

мальна людина» [34, с. 147]. 

Ведучи дискусію далі, ми висловлюємо свою 

згоду щодо твердження про наявність у поняттях 

«людина» та «особистість» відповідних соціаль-

них складових. Водночас, ми далекі від думки 

щодо їх тотожності. Адже якщо для «людини» 

достатньо бодай наявність цієї складової, то для 

«особистості» акцент робиться «… на ролі лю-

дини в людському суспільстві, серед людей. 

Особистість формується завдяки своєму вкладу в 

розвиток людського суспільства» [30, с. 196]. 

Про нетотожність даних понять говорить і чинне 

законодавство. Так, наприклад, відповідно до ст. 

23 Конституції України, кожна людина має пра-

во на вільний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи ін-

ших людей, та має обов'язки перед суспільством, 

в якому забезпечується вільний і всебічний роз-

виток її особистості. А це вкотре свідчить про те, 

що особистістю може бути лише людина, у якої 

наявна не будь-яка соціальна складова, а лише 

така, яка відповідає рівневі свого розвитку су-

часним вимогам суспільства. Це означає, що 

особистість характеризується, насамперед, сві-

домістю, волею, соціальними, моральними та 

духовними якостями. І при цьому, чим далі роз-

вивається суспільство, тим все більшого значен-

ня набувають внутрішні (духовні, моральні та 

моралістичні) якості людини, суттєво збільшу-

ється цінність духовного начала.  

Вказане дає підстави також стверджувати і той 

факт, що важливу роль відіграє поняття «особис-

тість» і в праві, а передусім — в праві цивільному 

(приватному). Роль та значення «особистості» в 

сфері приватного права дуже виразно підкреслив 

С. С. Алексєєв, який пише: «Адже приватне право 

— тому «приватне», що воно юридично закріпляє 
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автономний, суверенний статус особистості, і сво-

боду особистості в її, даної особистості, справах — 

приватних справах» [2, с. 109].  

Однак з огляду на таку важливість поняття 

«особистість» для цивільного права практично 

жоден із цивілістів не здійснив комплексного 

наукового дослідження щодо взаємозв’язку вка-

заних понять, практично адже до 1883 року. 

Адже саме цього року видатний український ци-

віліст С. В. Пахман опублікував статтю «Про 

значення особистості в сфері цивільного права», 

яка не лише стала першим фундаментальним до-

слідженням щодо значення особистості в цивіль-

ному праві, але й дала новий імпульс щодо ново-

го осмислення поняття «особистість», встанови-

ла можливі напрямки розширення предмета 

(сфери) цивільного права, а також визначила ос-

новні правові зв’язки між особистістю та правом, 

зокрема в сфері прав особистості. У вказаній 

статті автор зокрема підкреслює те, що значення 

особистості повинно бути суттєво розширено з 

точки зору цивільного права. Так, зокрема автор 

вказує: «… чи можливим є поняття власності та 

взагалі майнових прав без особистості? Навпаки, 

всі майнові права передбачають, в першу чергу, 

не лише існування, але й суспільне визнання ок-

ремої особистості… Уся система зобов’я-зань… 

неможлива для уяви без поняття особистості, 

оскільки в кожному зобов’язанні особистість є, 

певною мірою, підвладною… Загальною умовою 

усіх цивільних правовідносин визнається «осо-

бистість» в розумінні «правоздатності»… В сфе-

рі цивільного права велику роль відіграє прин-

цип «приватної автономії», тобто право визнача-

ти своє відношення до інших осіб…» [26, с. 8–

10]. На завершення власних роздумів, автор вка-

зує на нове бачення значення особистості на той 

час: «… на відміну від усіх вказаних значень 

особистості, які отримують так чи інакше своє 

застосування в сфері цивільного права, висува-

ється ще один елемент, про який далеко ще не 

вирішений спір… і я веду мову про так звані 

«права особистості»… Наука цивільного права 

не може ігнорувати і особистих прав, навіть коли 

б на долю останніх відводилась незначна кіль-

кість правил та положень, оскільки справа не в 

кількості, а в принциповій постановці науки: 

особистість та права особистості повинні склада-

ти фундамент цивільного права, оскільки на них 

ґрунтуються і без них неможливі усі інші циві-

льні інститути (підкреслено мною — Р. С.)» [26, 

с. 10–11, 13]. Блискучий висновок, які сміливо 

можна визначити як гімн приватному праву як 

праву особистості. Твердженням цьому є той 

факт, що саме такий напрямок розвитку поняття 

«особистості» у цивільному праві залишився до-

мінуючим і до цього часу. Адже практично усі 

сучасні дослідження чітко визначають, що зна-

чення особистості в праві напряму залежить від 

значення прав особистості.  

Водночас, в літературі виокремлювались і ін-

ші значення особистості для цивільного права. 

Так, наприклад, Ю. С. Гамбаров резонно заува-

жував, що «… вивільнення особистості від її 

зв’язків із родом, сім’єю, цехом та іншими суспі-

льними союзами, що сковували до того її розви-

ток» стало основоположним моментом в процесі 

відособлення цивільного права від публічного» 

[10, с. 58]. З точки зору вивільнення від повного 

поглинання суспільством розглядає поняття 

«особистості» і Й. О. Покровський. Так, він вва-

жає, що цей процес «… знаменується, насампе-

ред, визнанням її самостійним суб’єктом прав, 

володільцем правоздатності та дієздатності: вна-

слідок чого вона стоїть перед лицем суспільства 

та його влад як певна самостійна сила, як деяка 

юридична самоцінність» [27, с. 120]. На завер-

шення своєї фундаментальної монографії «Основні 

проблеми цивільного права» професор Покровсь-

кий робить певні пророчі висновки, зокрема: «… з 

ростом людської особистості, з розвитком індиві-

дуальної самосвідомості сфера суб’єктивних прав 

росте, а разом з тим розсовуються межі цивільного 

права, і все воно набуває більш та більш індивідуа-

лістичний характер: інтереси особистості стоять 

центрі його уваги» [27, с. 309]. 

Однак попри таку важливість поняття «особис-

тість» для сучасного права, слід констатувати той 

факт, що даний термін практично є фактично «де-

легітимізований», тобто такий, що майже не вжи-

вається у сучасних нормативно-правових актах. 

Виключенням із загального правила може хіба що 

стати вже цитована ст. 23 Конституції України, а 

також ст. 2 Закону України «Про захист суспільної 

моралі», де говориться про заборону приниження 

особистості за національною ознакою та шляхом 

знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з ду-

шевнохворих, літніх людей. Такий стан речей, на 

нашу думку, пов’яза-ний не стільки із розумінням 

сутності поняття «особистості», скільки із певними 

мовними традиціями. Адже, мовне середовище 

сучасної законотворчості сприйняло за офіційний 

саме термін «особа» і тому термін «особистість» 

витіснений із офіційного нормативного вжитку.  

Тому, з огляду на все вище наведене, під по-

няттям «особистість» ми розуміємо певну пси-

холого-соціальну характеристику людини, яка 

ґрунтується на засадах свідомості, волі, інших 
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внутрішніх духовних якостях та забезпечує від-

повідність внутрішнього світу людини рівню 

розвитку суспільства. Водночас, ми переконані, 

що на сьогодні в сфері права допускається і інше 

використання поняття «особистості», а саме, як 

синонімічного до поняття «особа»1. 

Таке значення «особи» та «особистості» у фі-

лософії та праві ставить перед нами питання що-

до місця інших, пов’язаних із визначеними по-

няттями категорій. Мова в першу чергу йде про 

поняття «особистого». З загальної етимологічної 

точки зору поняття «особисте» визначається як 

прийменник, який характеризує відповідний 

іменник, як: 1) такий, що є власністю окремої 

особи, безпосередньо належить їй; персональ-

ний, власний; 2) такий, що безпосередньо стосу-

ється якої-небудь особи, пов’язаний з нею; інти-

мний, приватний, індивідуальний; 3) такий, що 

здійснюється безпосередньо, не через інших 

осіб; безпосередній [23, с. 150].  

На превеликий жаль питання «особистого» як 

філософсько-правової категорії несправедливо 

обійдене увагою в сучасній науковій літературі. 

На нашу думку, поняття «особистого» є не менш 

актуальним від понять «особа» та «особистість», 

адже саме цим поняттям опосередковується пев-

на пов’язаність тих чи інших об’єктів чи дій із 

вказаними суб’єктами. Вочевидь важливість ка-

тегорії «особистого» може демонструватись і 

кількістю згадувань в чинних нормативно-право-

вих актах. Однак, не всі згадування поняття 

«особисте» в тексті цивільного законодавства 

вживаються однаково. Безперечно, що в їх основі 

лежить пов’язаність із особою та стародавній 

поділ на «моє–твоє», який відомий з моменту 

виникнення власності, однак палітра відтінків, 

                                                           
1 Така синонімічність повсякчас демонструється в 

переважній більшості текстів як дореволюційних та і 

деяких сучасних російських цивілістів, які по тексту 

ототожнюють поняття «особи» та «особистості», 

«прав особи» та «прав особистості», «фізичної особи» 

та «фізичної особистості». Хоча ще Г. В. Ф. Гегелем  

висловлювалось припущення, відповідно до якого 

поняттям «особи» та «особистості» в праві є поняття-

ми взаємозв’язаними, хоча і різними за змістом. Він 

пише: «… суб’єктивність в своїй істині існує лише як 

суб’єкт, особистість — лише як особа…» [11, с. 318]. 

Водночас така позиція Г. В. Ф. Гегеля, відповідно до 

якої «особистість» є властивістю істоти бути «осо-

бою» піддавалась в науці серйозній критиці. Так, зок-

рема, К. Маркс вказував, що в даному твердженні за-

мість того, щоб брати похідні поняття як предикати 

суб’єктів, Гегель робить з цих предикатів щось само-

стійне та, а потім примушує їх містичним чином пе-

ретворюватись в суб’єктів цих предикатів [21, с. 244]. 

які притаманні застосуванню даного терміну є 

надзвичайно широкою. Так, аналіз чинного циві-

льного законодавства дає нам підстави зробити 

висновок, що використання терміну «особисте» в 

текстах нормативно-правових актів вживається 

принаймні у таких основних розуміннях:  

1) як таке, що належить безпосередньо особі 

та нерозривно з нею пов’язане нематеріалізоване 

благо (право) чи певна її внутрішня (духовна) 

якість особи. В такому значенні, на нашу думку, 

вживаються поняття: «особисті немайнові пра-

ва» (ч. 2 ст. 26, п. 2 ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 55, ст. ст. 

94, 100, п. 1 ч. 1 ст. 268, ст. ст. 269–280, ч. 2 ст. 

418, ст. ст. 421, 423, ч. 1 ст. 425, ч. 1 ст. 430, ст. 

438, п. 1 ч. 1 ст. 485, п. 1 ст. 1166 ЦК України); 

«особистий немайновий інтерес» (ч. 1 ст. 16, ч. 1 

ст. 55 ЦК України); «особисте немайнове благо» 

(ст. 201 ЦК України); «особисті немайнові від-

носини» (ст. 1 ЦК України); «особисте життя» 

(ст. 32 Конституції України, ст. 8 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, 

п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 296, ст. 301, ч. 1 ст. 302, ч. 2 

ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 442, п. 1 ч. 1 ст. 1219 

ЦК України); «особисті стосунки» (ч. 4 ст. 63 ЦК 

України); «особисті потреби» (ч. 1 ст. 865 ЦК Ук-

раїни); «особистий характер вимоги» (ч. 5 ст. 576, 

ч. 3 ст. 656 ЦК України); «особисте страхування» 

(п. 1 ч. 1 ст. 980, ч. 1 ст. 988, ч. 2 ст. 994, ч. 3 ст. 

997, п. 2 ст. 1229 ЦК України); «особиста недото-

рканість» (ст. 29 Конституції України, ст. 5 Кон-

венції про захист прав людини та основоположних 

свобод, ст. 289 ЦК України); «особиста безпека» 

(ст. 978 ЦК України); «особиста свобода» (ч. 4 ст. 

7, ст. 56 СК України) тощо. 

2) як такий, що належить безпосередньо особі 

на певному правовому титулі матеріальний об’єкт. 

В такому розумінні, на нашу думку, вживаються 

поняття: «особисте майно» (ч. 2 ст. 52 ЦК Украї-

ни, ч. 1 ст. 73 СК України); «особисті речі» (ст. 974 

ЦК України); «особисті папери» (ст. ст. 303–305, 

п. 1 ст. 1240 ЦК України); «особиста власність» 

(п. 1 ст. 1306 ЦК України); «особиста приватна 

власність»2 (ст. ст. 57–59 СК України); «особисті 

борги» (ч. 1 ст. 149 ЦК України) тощо.  
                                                           
2 Стосовно поняття «особистої приватної власності» в 

літературі ведеться дискусія. Так, одні науковці вва-

жають, що «… вразливість такого словосполучення є 

очевидною, адже особиста власність притаманна со-

ціалістичному суспільству, приватна — суспільству з 

ринковою економікою» [16, с. 58]. Натомість інші 

стверджують, що «… введення терміну «особиста» не 

означає запровадження нової форми власності… Тер-

мін «особиста» є антонімом терміна «спільна»… Осо-

биста власність — це те, що належить мені. Спільна 

власність — це те, що належить нам. Не можна забу-
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3) як певна поведінка, яка здійснюється безпо-

середньо особою. В такому розумінні, на нашу ду-

мку, вживаються поняття: вчиняти певні дії «осо-

бисто» (ч.ч. 1, 2 ст. 33, ч. 2 ст. 238, ч. 1 ст. 240, ч. 1 

ст. 527, ч. 1 ст. 528, п. 2 ч. 2 ст. 843, ч. 1 ст. 893, ч. 1 

ст. 902, ч. 1 ст. 943, ст. 1005, ч.ч. 1, 3 ст. 1038, п. 2 

ст. 1234, п. 2 ст. 1247, п. 6 ст. 1254, п. 2 ст. 1269, 

п. 1 ст. 1282 ЦК України); «особиста трудова уч-

асть» (ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 164 ЦК України); «осо-

бистий сервітут» (ч. 2 ст. 401, п. 6 ч. 1 ст. 406 ЦК 

України); «особисте використання» (ч. 1 ст. 698, 

ч. 1 ст. 712 ЦК України); «особисте користування» 

(ч. 1 ст. 719 ЦК України); «особисте розпоря-

дження» (ст. 1233 ЦК України) тощо. 

Ще ширшим розуміння поняття «особистого», 

на нашу думку, існує в науковій юридичній літе-

ратурі. Безперечно, що в першу чергу воно 

пов’язане із поняттям «особи». Так, наприклад, 

П. М. Рабінович досліджуючи питання особис-

тих правовідносин доходить висновку, що «осо-

бисті відносини — це відносини осіб» [29, с. 34]. 

Тому первинним слово-терміном в розумінні по-

няття «особистого» є поняття «особи». Однак, 

враховуючи визначену вище тотожність, яка до-

пускається в літературі між поняттями «особа» та 

«особистість», можна дійти висновку, що поняття 

«особистого» пов’язується не лише із терміном 

«особа», але й із терміном «особистість». Прикла-

дом цьому може бути поширене твердження, яке 

зустрічається в російськомовній літературі, що 

«личные права — это права личности» [20, с. 147]. 

Отже, з огляду на вище наведене, слід визначити, 

що сьогодні використання категорії «особисте» в 

праві в першу чергу демонструє тісний зв’язок із 

особою (особистістю). Що ж стосується сфери ци-

вільного права, то найбільш широкого застосуван-

ня категорія «особисте» має із поняттям «особис-

тих немайнових прав фізичних осіб», чому ми і 

присвятимо свої подальші наукові розвідки.  
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Р. А. Стефанчук  

О РАЗМЕЖЕВАНИЕ ПОНЯТИЙ «ЛИЦО», «ЛИЧНОСТЬ» И «ЛИЧНОЕ»  

В ФИЛОСОФИИ И ПРАВЕ 

В статье рассматривается проблема размежевания понятий «лица», «личности» и «личного» в фи-

лософии и праве. В частности на основании философских и правовых взглядов делается ряд выводов, 

относительно генезиса указанных понятий, определяется их соотношение путём выделения родст-

венных и различительных признаков. Особое внимание уделяется определению роли и места личнос-

ти в праве, определяется понятие прав личности, а также понятие «личного» и возможные способа 

его терминоприминения в гражданском праве.  

Ключевые слова: лицо, личность, личное, человек, субъект права, личные права. 

 

R. O. Stefanchuk 

ON THE DELIMITATION OF CONCEPTS «PERSON», «PERSONALITY» AND «PERSONAL» 

IN PHILOSOPHY AND THE LAW  

The article considers the problem of the delimitation of concepts of «person», «personality» and «person-

al» in philosophy and the law. In particular consideration is given on the basis of philosophical and legal 

views to a number of conclusions concerning genesis of the specified concepts, their parity by allocation of 

related and distinctive attributes is defined. Special attention is given to the definition of a role and a place of 

the person in the law, the concept of rights of the person, and also concept «personal» and possible way of its 

terms’ application in civil law.  
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АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА ЯК ФОРМА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Процес пошуку і виявлення об'єктивних знань 

вимагає постійної зміни форм та засобів дослі-

дження буття. Така необхідність викликана тим, 

що дозволяє уникнути однобічності й убогості 

одержуваного суб'єктом наукової діяльності 

знання. Дослідження і вивчення права також має 

потребу у відновленні свого «інструментарію», 

формуванні нових методик пізнання права, вдос-

коналенні теорій, використанні специфічних 

концепцій та ідей. Одним із таких гносеологіч-

них «інструментів» є антропологія права, що до-

зволяє досліджувати право в іншому значенні. 

Обов’язково потрібно зробити застереження, що 

в цій статті антропологія права розглядається в 

правовому вимірі. На наш погляд, антропологія 

права не повинна займатися дослідженням лю-

дини як такої, та її природи (чи добра вона, чи 

зла, тощо). Ці питання входять до предмету дос-

лідження філософії – філософської антропології 

[19, с. 7; 26, с. 10–11; 27, с. 12].  

«Кожна філософська течія відповідно до своєї 

природи обирає для дослідження той аспект пра-

ва, який, на її думку, виявляється головним» [28, 

с. 11]. Тому всеосяжне розуміння людини в пра-

вовому (юридичному) просторі (бутті), пояснен-

ня правових явищ і процесів через справедли-

вість, любов та інші філософськи категорії вхо-

дить до проблем філософії права в її антрополо-

гічному аспекті. Юриста–антрополога не повин-

на турбувати абстрактна людина, його перш за 

все цікавить конкретна людина в певній спільно-

сті, з її автономним, відокремленим середови-

щем. Антропологія права для того щоб мати мо-

жливість самостійно існувати та не поглинати пре-

дмети інших наук або філософії права, повинна у 

своїй науковій діяльності висвітлювати свій особ-

ливий, специфічний предмет, який, на нашу думку, 

складають закономірності спільностного права. 

Отже, метою статті є виявити характерні риси та 

особливості антропології права як наукової дисци-

пліни, яка вивчає саме спільностне право, та нама-

гання розкрити її сутнісні елементи.  

Антропологія права своєрідним образом пе-

реносить діяльність по раціональному пізнанню 

права з його «паперового», «плоского» уявлення 

в багатомірну реальність. Якщо в «класичному 

варіанті» право досліджувалося винятково на 

основі письмових джерел, в яких встановлюва-

лися (санкціонувалися) державою та забезпечу-

вались державним примусом юридичні норми, то 

юрист–антрополог намагається виявити і пізнати 

право як багатогранну сферу діяльності спільно-

сті, детермінуючи фактори виникнення особли-

вих правил поведінки, закономірності їх форму-

вання та існування. У антропо-правовому «кон-

тексті» право представляється не стільки як пи-

сана, встановлена та забезпечена державою су-

купність норм, скільки як взаємодія індивідів і 

спільностей, заснована на визнаних конкретною 

спільністю та обов'язкових для неї правилах по-

ведінки, яки мають частіше всього неписаний та 

несистематизований характер, а також спрямо-

вані на забезпечення специфічного автономного 

функціонування та розвитку цієї спільності. 

Антропологія права чи юридична антрополо-

гія. Ідеї антропології права з’явились у постра-

дянських державах під впливом учених західної 

Європи та США. Більшість, якщо не весь обсяг, 

джерел досліджень юристів–антропологів це ін-

шомовні праці. При цьому, в різних працях авто-

ри використовують різні назви: антропологія 

права або юридична антропологія (є і ще деякі 

назви). Тому одною із проблем постає назва са-

мої наукової дисципліни. На цій основі виника-

ють різні питання. Як коректніше, антропологія 

права чи юридична антропологія? Чи є різниця 

між цими назвами або це зовсім різні поняття? А 

може окремо існує і антропологія права, і юри-

дична антропологія?  

Всіх учених, яки займаються дослідженнями в 

антропо-правовій області знань можна поділити 

на дві групи. Одні учені (наприклад, А.І. Ковлер, 

В.С. Бігун) вважають, що немає ніякої різниці 

між антропологією права та юридичною антро-

пологією, але другі (зокрема Л.Г. Удовика, С.І. 

Максимов [7, с. 243]) намагаються розрізняти 

антропологію права та юридичної антропології. 

На нашу думку слід притримуватися першої ду-

мки, тому що це позбавить нас додаткової плу-

танини в ще повністю нерозкритому антропо-

правовому напрямку розвитку правознавства. 

Недоцільність розрізняння, розділення антропо-

логії права та юридичної антропології полягає в 

тому, що ми не можемо однозначно визначити 

антропологію права, її об’єкт, предмет, метод, а 

вже намагаємося виокремити юридичну антро-
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пологію. Така спроба розсіяного вивчення ан-

тропо-правового напрямку призводить до колізій 

різних стверджень та теоретичних помилок, яки 

сповільнюють розвиток антропо-правових дослі-

джень. Так, в своїй статті «Еволюція юридичної 

антропології» [23] (слід зауважити, що еволюція 

– це процес переходу із одного стану в інший 

більш досконалий, а юридична антропологія або 

антропологія права не мала і не могла мати од-

нолінійного прогресивного розвитку) Л.Г. Удо-

вика зробила спробу розділити антропологію 

права і юридичну антропологію (хоча в інший 

статті автор використовував поняття «правова 

антропологія» (антропологія права) і «юридична 

антропологія» як синоніми [25, с. 311]). Основні 

критерії завдяки яких слід розрізняти антрополо-

гію права і юридичну антропологію, яки виділи-

ли автор це те, що антропологія права «пов’язана 

з антропологічним аспектом у філософсько-

правовій думці», а юридична антропологія – «це 

власне історія юридичної антропології, як науки, 

яка сформувалася під безпосереднім впливом 

процесу колонізації» [23, с. 245] (але в інший 

праці юридична антропологія визначається «фі-

лософсько-правовою дисципліною» [24, с. 26]). 

Нажаль автор не дає чітких і ясних аргументів 

щодо такого розмежованого існування та розвит-

ку антропології права й юридичної антропології, 

та не посилається на думку інших зарубіжних 

авторів, яки мають такі ж саме погляди на цю 

проблему. Крім того, визнаючи антропологію 

права та юридичну антропологію вищевказаним 

образом, Л.Г. Удовика стверджує, що «поняття 

«юридична антропологія» вживається у більш 

широкому значенні й охоплює всі явища, біль-

шою чи меншою мірою пов’язані з правом, тоді 

як поняття «антропології права» вживається у 

більш вузькому значенні ...». Але виникає питан-

ня, якщо антропологія права є часткою «філо-

софсько-правовій думці», то як це поняття може 

вживатися «у більш вузькому значенні»?  

В.С. Бігун не вважає необхідним розрізняти 

антропологію права та юридичну антропологію. 

На його думку, поява різних назв зумовлена ав-

торськими перевагами, намаганням наділити цю 

область наукових досліджень специфічними ри-

сами (культурологічними, етнічними, тощо), 

особливостями перекладу [2, с. 44].  

В статті «Юридична антропологія: до характе-

ристики її предмета» Ю.І. Анохін назви антрополо-

гія права, юридична антропологія, правова антро-

пологія, юридична етнологія теж признає синоні-

мами, але з деякими застереженнями стосовно то-

го, що в майбутньому (коли розкриють, що ж таке 

право) правова антропологія стане чимось іншим 

ніж юридична антропологія [1, с. 101].  

Але мета і потреба в такій майбутній дифере-

нціації залишається не відомою.  

Більшість російських учених не відокремлю-

ють юридичну антропологію від антропології 

права. Про це свідчить дослідження в області 

антропології права в рамках антропологічних та 

етнологічних конференцій, конгресів та «літніх 

шкіл з юридичної антропології». Російський уче-

ний В.С. Тішков, однин із організаторів зазначе-

них заходів, ототожнює правову антропологію, 

антропологію права та юридичну антропологію 

[22, с. 6; 21, с. 12]. В.В. Бочаров в своїй статті 

«Антропология права: антропологические и 

юридические аспекты» розуміє антропологію 

права як дисципліну, що вивчає архаїчні форми 

права, звичаєво-правові системи та досліджує 

традиційні й сучасні суспільства, а також субку-

льтури [4, с. 28–29]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна ствер-

джувати, що не має підстав намагатися розділити 

або розрізняти антропологію права та юридичну 

антропологію. Таке прагнення до штучної дифе-

ренціації наукової діяльності може привести ли-

ше до зменшення ефективності антропо-право-

вих досліджень, привнесення додаткової теоре-

тичної плутанини та ускладнення розвитку ан-

тропології права.  

Форма антропології права як наукової діяль-

ності. У багатьох учених виникає одне і те саме 

питання: що таке антропологія права – науковий 

напрямок, окрема область наукових досліджень, 

дисципліна, наука? На це питання відповідають 

по-різному: одні учені визначають антропологію 

права як науку [8, с. 1], інші – як дисципліну [6, с. 

23; 22, с. 6; 4 с. 23], треті – як частину (розділ), на-

прям у філософії права або загальної теорії права. 

В Юридичній енциклопедії правова антропологія 

(антропологія права) визначена досить широко – як 

«сфера правових знань і система теоретичних під-

ходів» [3, с. 34]. Тому не зрозуміло яке саме зна-

чення придається їй в даному випадку.  

Для того, щоб відповісти на вищевказані за-

питання необхідно встановити критерії до кож-

ної «форми» наукової діяльності (напрям, об-

ласть досліджень, дисципліна, наука). Напрям в 

філософії або науці, на нашу думку, це ситуація, 

при якої створюється «відправна точка» (приз-

ма), з якої дослідження починається і через яку 

вивчається буття. Для напряму не характерно 

наявність свого об’єкта та предмета, тому що 

його мета – осягнути всю дійсність через конкре-

тну призму (бога, людину, тощо). 
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Область наукових досліджень – це першій 

етап формування певної науки, на якому форму-

ються її загальний вектор досліджень та акуму-

люється первісна інформація окремого кола пи-

тань майбутньої науки. Дослідницька область – 

«цілісна область, яка характеризується спільніс-

тю дослідницьких установок і принципів» [11, с. 

112]. Область наукових досліджень на відміну 

від напряму має свій особливий об’єкт і предмет, 

але не формує свого специфічного метода або 

підходу, тобто «область є для нього [ученого] 

полем застосування пізнавальних методів» [11, с. 

112]. Учений здійснюючи наукову діяльність в 

певній області застосовує всі можливі прийоми 

та способи пізнання конкретного предмета. 

На відміну від двох зазначених форм наукової 

діяльності наукова дисципліна «володіє основ-

ними властивостями науки» [14, с. 18]. Тому по-

трібно визначити що таке наука та з чого вона 

складається. Наука – це найвища форма діяльно-

сті учених та системи закономірностей, знань. 

Основним елементами науки є: об’єкт, предмет, 

метод та теорія. Об’єкт – це певний фрагмент 

дійсності [15, с. 17]. Предмет – конкретна сукуп-

ність об’єктивних закономірностей [20, с. 25], які 

виражають стійкі, необхідні, суттєві зв’язки між 

явищами та процесами [20, с. 49]. Метод – сис-

тема прийомів та способів пізнання та осягнення 

істини [20, с. 28]. Теорія – система узагальнених 

знань [12, с. 53] (а точніше – закономірностей). 

Спробуємо виявити вищезазначені елементи в 

самої антропології права. Але спочатку необхід-

но визначити основні поняття антропології пра-

ва, завдяки яким можливо сформулювати її еле-

менти. Одним з головних понять антропології 

права є спільностне право (потреба введення 

цього словосполучення зумовлена формування 

понятійного апарата антропології права). Спіль-

ностне право (спільностний правопорядок) – це 

сукупність правил поведінки, яки сформовані 

певною спільністю та визнані нею як загальноо-

бов’язкові для її членів, регулюють найбільш 

важливі відносини в цієї спільності, та спрямо-

вані на забезпечення автономного існування її 

специфічного внутрішнього середовища. При 

цьому така сукупність правил поведінки, для то-

го щоб входити до поняття права та регулювати 

суспільні відносини, не потребує санкціонування 

з боку держави, та необов’язково має писаний і 

систематизований характер. Ситуація, коли 

співіснують як спільностне право і юридичне 

право, так і спільностні правопорядки між со-

бою, називається правовим плюралізмом. Право-

вий плюралізм, який найбільш яскраво знаходить 

свій прояв в співіснуванні правопорядків різних 

етнічних спільностей з юридичним правом, є од-

ним з головних об’єктів прикладних антропо-

правових досліджень.  

Аналізуючи різні праці пов’язані з антрополо-

гією права [9; 6; 10; 16; 29; 33] можна зробити 

висновок, що об’єктом антропології права є су-

купність суспільних відносин в різних етносах. 

Але, на нашу думку, такий об’єкт антропології 

права є звуженим. Тому під об’єктом слід розу-

міти сукупність суспільних відносин, яки регу-

люються спільностним правом, норми спільнос-

тного права та спільностне право в цілому, а та-

кож інші процеси і явища, пов’язані зі спільнос-

тним правом. Виходячи з цього предмет антро-

пології права – це сукупність закономірностей 

формування, функціонування та розвитку спіль-

ностного права.  

Складніше ситуація з визначенням метода ан-

тропології права. Вважаємо, що на сьогоднішній 

час антропологія права не має чітко визначеного 

та сформульованого метода, поки що вона вико-

ристовує антропо-правовий підхід (який в май-

бутньому може стати методом), який на відміну 

від методу формує лише приблизний вектор нау-

кової діяльності. Антропо-правовий підхід є су-

купністю загального метода, загальнонаукових і 

приватних (спеціальних) способів та прийомів. 

Слід звернути увагу на те, що антропологія права 

має свій спеціальний (приватний) спосіб – 

польових досліджень. Цей спосіб перейшов до 

антропології права з етнології [17, c. 24]. Але в 

антропології права польові дослідження придба-

ли особливий характер, пристосований до ви-

вчення правових звичаїв, обрядів, символів та 

інших явищ пов’язаних з формуванням та існу-

ванням права.  

Багато проблем і в теорії антропології права, 

як системи взаємопов’язаних та взаємоузгодже-

них закономірностей та інших знань про спіль-

ностне право. Теорія антропології права характе-

ризується нерозвинутою формою, мається значна 

кількість протиріч. З одного боку така ситуація є 

позитивною рисою антропології права, так як 

вона створює вільний простір для наукової дум-

ки ученого. А з іншого боку – негативний вплив 

на розвиток антропології права, тому що не 

створюється загального уявлення про антропо-

правові дослідження, її характер, особливості, 

процедури та правила їх здійснення.  

Таким чином, слід зробити висновок, що ан-

тропологія права вже переросла такі форми нау-

кової діяльності як напрям та область наукових 

досліджень, але ще не сформувалася в повноцін-
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ну, самостійну науки, про що свідчить відсут-

ність власного методу та нечітко виражена теорія. 

Антропологія права є науковою дисципліною (ав-

тор визнає, що в своїй попередній статті він зробив 

помилку назвавши антропологію права наукою [32, 

с. 302]). При цьому вона є самостійною науковою 

дисципліною, яка відділилася від загальної теорії 

права та філософії права під впливом соціологіч-

них, етнологічних, культурологічних та психологі-

чних концепцій розуміння права.  

Емпірична та теоретична сфери антропології 

права. Розвиток антропології права приводить до 

необхідності аналізу емпіричного і теоретичного 

стану цієї наукової дисципліни. Визначення спів-

відношення емпіричного і теоретичного в антропо-

логії права дозволить більш об'єктивно оцінити 

значимість і виявити особливості цієї дисципліни, 

характер одержуваних на її основі висновків.  

Розвиток наукової дисципліни здійснюється 

за допомогою процесів нагромадження й інтег-

рації емпіричних і теоретичних знань про пред-

мет конкретних досліджень. Такі процеси нагро-

мадження й інтеграції («ущільнення») є одним із 

законів розвитку науки – акумуляції знання [13, 

с. 5]. При цьому має особливу значимість визна-

чення співвідношення емпіричної і теоретичної 

сфер наукової дисципліни. Але питання полягає 

не у тому, яка сфера головніше або перша стосо-

вно іншої. В.С. Швирєв, аналізуючи емпіричне 

та теоретичне в науці, впевнений в тому, що пи-

тання про рівень емпіричного і теоретичного може 

бути поставлений лише в історичному аспекті [30, 

с. 13]. У противному ж випадку «не можна пору-

шувати питання про первинність одного виду дія-

льності перед іншим ... Ми можемо кваліфікувати 

теоретичне й емпіричне дослідження як два рівною 

мірою можливих і необхідних способу пізнаваль-

ної діяльності в науці, але не первинність одного 

перед іншим» [31; С. 284].  

Вирішуючи питання про визначення емпірич-

ної і теоретичної сфер, варто звернути увагу на 

то, що обидві сфери являють собою сукупність 

знань і методів їхнього одержання. Відмінність 

між емпіричною сферою і теоретичною сферою 

полягає в тім, який характер здобувають ці знан-

ня і методи. Змістом емпіричної сфери є емпіри-

чні знання (одиничні факти [20; С. 306–315]; 

адекватна реальності інформація про зовнішні, 

«видимі» ознаки та зв'язки; сумативні системи) і 

емпіричні методи – прийоми і способи, спрямо-

вані на одержання одиничних фактів, формуван-

ня сумативних систем і виявлення поверхневих 

ознак, зв'язків досліджуваних процесів та явищ. 

Теоретичну сферу можна визначити аналогічним 

шляхом, з однією лише особливістю – вона хара-

ктеризується теоретичною формою та змістом 

знань (об'єктивні закономірності) і методів 

(прийоми, способи пізнання закономірностей). 

Антропологія права порівняно юна область 

наукових досліджень, момент виникнення якої 

важко чітко встановити. Можна затверджувати 

лише одне – антропо-правові дослідження знахо-

дяться на етапі формування [18, с. 69]. А це 

означає те, що антропологія права на сьогодніш-

ній день тільки «насичується» знаннями, акуму-

лює їх. При цьому основний обсяг знань, отри-

маних антропологією права, складають емпірич-

ні знання. Така ситуація є природною. Будь-яка 

наука, наукова дисципліна на етапі становлення 

повинна одержати певну сукупність знань про 

об'єкт свого дослідження. І, звичайно ж, така су-

купність знань буде містити «видимі», поверхне-

ві ознаки, зовнішні зв'язки об'єкта з іншими яви-

щами та процесами об'єктивної реальності, і 

одиничні факти. 

Формування антропології права зумовлено 

процесом концентрації «пізнавального променя» 

на певних явищах і процесах, пов’язаннях зі спі-

льностним правом. Перехід від фундаментальної 

науки до наукової дисципліни «завжди є насам-

перед звуження обсягу предмета дослідження, 

інакше кажучи обмеження загального предмета 

всієї даної фундаментальної науки (одиниці) ви-

значеними рамками» [5, с. 20]. Отже, антрополо-

гія права не прагне охопити всю правову дійс-

ність, у всьому її різноманітті. Вона націлена на 

виявлення закономірностей спільностного права. 

У противному випадку, якщо розглядати антро-

пологію права як «меганауку», що «вивчає пра-

вове буття людини на всіх стадіях розвитку цьо-

го буття, від архаїчних до сучасних» [6, с. 23], 

вона буде зазіхати на предмет загальної теорії 

права і філософії права. 

Антропологія права як наукова дисципліна 

визначає для себе конкретний аспект у предметі 

правознавства як єдиної галузі науки в цілому. 

Після чого всі зусилля спрямовуються на одер-

жання первинної інформації про специфічний 

предмет дисципліни, тобто антропо-правові дос-

лідження скоординовані на спостереження, опис 

і узагальнення одиничних фактів. Для одержання 

одиничних фактів використовуються емпіричні 

методи. Вони ж і зумовлюють характер одержу-

ваних у результаті їхнього використання знань. 

Відомий юрист, який поширює та розвиває ідеї 

антропології права в Росії, А.И. Ковлер у своїй 

книзі «Антропологія права» визначає такі юри-

дико-антропологічні прийоми і способи: вклю-
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чене (польове) дослідження, порівняння, інсти-

туціональний аналіз [6; С. 28–33]. При цьому 

останній метод, на думку самого автора, є склад-

ним і таким, що несе в собі велику імовірність 

перекручування знання [6; С. 31]. Включене дос-

лідження, порівняння – це емпіричні методи, то-

му що за допомогою їх не можна одержати якіс-

но нове знання, що розкриває яку-небудь зако-

номірність. Використовуючи включене дослі-

дження (спостереження) і порівняння можна ви-

явити лише одиничні факти.  

Таким чином, на сьогоднішній момент антро-

пологія права як наукова дисципліна «озброєна» 

в основному емпіричними методами. Звичайно, 

це не означає, що антропологія права не має тео-

ретичних знань. При цьому варто помітити, що в 

будь-якій науці, а тим більше дисципліні пере-

важає емпірична сфера. Учений, група вчених 

одержують завжди більше одиничних фактів, 

зовнішніх ознак і зв'язків чим можуть обробити, 

тобто з величезного обсягу первинної інформації 

дослідник виявляє одну чи кілька об'єктивних 

закономірностей. А певна частина первинної ін-

формації, або через недостатність часу чи інших 

ресурсів, або в результаті складності обробки 

великого обсягу інформації, може залишитися 

так і не дослідженої за допомогою теоретичних 

прийомів і способів. 

Положення наукової дисципліни, при якому 

емпірична сфера значно перевищує теоретичну 

сферу, є нормальним. Не варто вважати, що дана 

дисципліна неповноцінна. Як уже було згадано 

раніше, не можна стверджувати про більшу чи 

меншу значимість теоретичної й емпіричної сфер 

по відношенню одної до другої. Обидві сфери 

мають особливе значення для розвитку будь-

якого знання, особливо наукового. В.С. Швирєв 

у своїй статті «Об отношении теоретического и 

эмпирического в научном познании» пише: «... і 

теоретичне, і емпіричне – рівною мірою необхід-

ні, взаємозумовлені і взаємопередбачені компо-

ненти, сторони наукового пізнання, діалектична 

єдність і розходження яких представляє найваж-

ливішу структурну особливість науки» [30; С. 7]. 

Слід зауважити, що вивченням правових явищ 

через призму специфічних соціальних, культур-

них, економічних і інших рис відповідної спіль-

ності не займалися цілеспрямовано. Це визнає і 

Н. Рулан: «Можна тільки дивуватися тому, який 

слабкий вплив зробили на неї [юридичну антро-

пологію] суто правові теорії» [16, с. 49]. Тому й 

по сьогоднішній день антропологія права не має 

чітко сформованої та завершеної (тобто такій, що 

має взаємозалежні, взаємозумовлені і погоджені 

між собою закономірності) теорії, яка б допомо-

гла створити певну цілісну «картину» антропо-

правового розуміння права.  

Підводячи підсумок під всім вищевказаним 

можна стверджувати, що антропологія права – це 

наукова дисципліна, яка завдяки антропо-

правовому підходу вивчає та досліджує законо-

мірності формування, функціонування і розвитку 

спільностного права. Вона володіє значним емпі-

ричним матеріалом, що вимагає відповідній теоре-

тичній «обробці», з метою отримання об'єктивних 

закономірностей. Багато емпіричних та теоретич-

них знань антропології права ще не систематизова-

но. Тому «антропо-правові дослідники» мають ще 

величезну роботу з розвитку антропології права, її 

підходу та теорії. Але у будь-якому випадку антро-

пологія права має велике особливе значення для 

розвитку правознавства в цілому.  
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В данной статье выявляются и раскрываются особенности антропологии права как научной дис-
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

В УКРАЇНІ 
 

В.С. Бігун  
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ 

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В УКРАЇНІ (1990-2005):  

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ  
 

 

Відродження філософії права в сучасній   

Україні: об’єктивні та суб’єктивні чинники. 

Дев’яності роки ХХ століття — роки відроджен-

ня в Україні повноцінної філософії права як на-

пряму дослідження права. Деякі правознавці та 

філософи радянської доби теж займалися філо-

софським осмисленням права, однак, більшість з 

них робила це, інституційно, в ідеологічно до-

зволених рамках марксистсько-ленінської філо-

софії. Таким чином розвивалася, як влучно від-

значають західні правознавці, своєрідна «радян-

ська правова філософія» [6]. Методологічний 

плюралізм сучасного українського правознавст-

ва, антропологізація як тенденція його розвитку 

та й загалом об’єктивні передумови уможливили 

відродження в сучасній України «елегантної 

юриспруденції».  

 Філософське осмислення права в Україні тіс-

но пов’язане з осмисленням і становленням укра-

їнської державності. Поступова демократизація 

суспільства ще за радянської України, звільнення 

від ідеологічного ярма, прагнення до незалежно-

сті, а згодом і знову здобута на початку 1990–их 

рр. українська державність, — ці та інші суспі-

льно-політичні реалії знайшли своє відображен-

ня в праві, зокрема, у низці правових документів, 

сповнених і філософсько-правовим змістом. Так, 

поняття «незалежності України», по суті відо-

бражене поняттям «свободи» волевиявлення на-

ції, зокрема на створення власної держави, в офі-

ційних документах відбилося у визначеннях 

«державного суверенітету України», як «верхо-

венства, самостійності, повноти і неподільності 

влади в межах її території» (Декларація про дер-

жавний суверенітет від 16 липня 1990 р.), «суве-

ренітету» як здатності держави, здійснюючи вла-

ду, мати, творити, й оберігати власне право, за-

конодавство. Передбачаючи це, Декларація за-

кріпила положення про те, що Україна «забезпе-

чує верховенство Конституції та законів Респуб-

ліки на своїй території».  

 Процеси державотворення та право творення 

в Україні зумовили потребу звернення до науки, 

зокрема юридичної. «Видобуті з надр» загальної 

теорії права, політичних і правових учень полі-

тико-правові концепції знаходили закріплення у 

державотворчих і правотворчих документах. Так, 

якщо Конституція УРСР 1976 року закріплюва-

ла, що в УРСР (згодом «Державі Україна»), «всі 

її органи діють на основі законності», то вже 

проектом нової конституції, а згодом і Консти-

туцією України 1996 року, чітко закріплено по-

ложення про те, що «Україна є суверенна і неза-

лежна, демократична, соціальна, правова держа-

ва», що «в Україні визнається і діє принцип вер-

ховенства права». Реалізація цих та інших поло-

жень ставила практичні завдання та питання: що 

таке «правова держава», «права людини», яка 

різниця між поняттями «верховенство закону» і 

«верховенство права», і й нарешті, знов насущне, 

що таке «право»? Закономірним відтак було і 

звернення до філософії права, для якої проблеми 

розрізнення і співвідношення права і закону були 

предметно визначальними [3, c. 9; 5, c. 1 і далі]. 

 Філософія права несподівано стала практич-

ною, витребуваною. Благо, що в Україні їй не 

довелося розвиватися на «пустому місці». Праці 

низки сучасних та дореволюційних українських 

та руських філософів та правознавців, сучасних 

російських правознавців і філософів, маловідо-

мих (змістовно) західних дослідників зробили 

можливим і водночас необхідним звернення до 

філософії права задля вирішення актуальних 

проблем право- і державотворення в Україні, роз-

будови України як соціальної правової держави, 

втілення «духу» нової Конституції України. Сього-

дні філософія права в Україні не тільки є актуаль-

ною, але й має передумови для саморозвитку. 

«Відродження філософії права» в сучасній Україні 

відбулося, тепер на перший план виходять питання 

динаміки та результатів цього процесу.  

 Наукознавче та інституційне становлен-

ня. Специфіка сучасної професійної наукової 
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організації праці — її інституціоналізація. Форма 

організації науки, що є оптимальна її змісту, 

стимулює науковий поступ. Це ж стосується і 

філософії права. Розвиток філософії права (як і 

соціології права) в межах загальної теорії держа-

ви і права радянської юридичної науки характе-

ризувався акцентуванням на її методологічній 

функції. Такі інші її функції, такі як світоглядна, 

аксіологічна, виховна залишалися або не задія-

ними, або задіяними у зумовлений тодішньою 

ідеологією спосіб. Як наслідок, філософія права 

підпорядковувалася теорії права, по суті теорії 

позитивного права.  

 Разом з тим, «філософсько-правовий порив» 

низки правознавців було не спинити. Виявлений 

зокрема в рамках «історії політичних і правових 

учень», частині галузевих правових, досліджень, 

особливо в сфері кримінального права та кримі-

нології, він зумовлював потребу в інституційно-

му оформленні цих досліджень, наукових інтере-

сів. У середині 1990–их рр. про філософію права 

заговорили серйозно [4], і завдяки активним зу-

силлям низки правознавців у «Переліку спеціа-

льностей наукових працівників», затвердженому 

наказом Вищої атестаційної комісії України 13 

березня 1997 р. N 86, закріплено спеціальність 

12.00.12 — «філософія права», з якої можуть 

присуджуватися наукові ступені як з юридичних, 

так і філософських наук. Незабаром у Націона-

льній академії внутрішніх справ України (НА-

ВСУ) створено спеціалізовану Раду по захисту 

дисертацій, в 1997 році — у ній захищено першу 

дисертацію з юридичних, а в 1998 році — з філо-

софських наук. Невдовзі відповідну раду створе-

но й на базі Національної юридичної академії 

України ім. Я. Мудрого (НЮАУ).  

 «Відкриття» спеціальності, створення спец-

рад, відкрило «новий» дослідницький простір і 

водночас інституційні можливості для дослідни-

ків, спричинило «дисертаційний бум» філософії 

права. За даними автора, в період з 1997 по 2005 

                                                           
 У цьому зв’язку хотілося б зробити припущення, 

правильність якого може довести або спростувати 

час. Сучасна українська філософія права має добрі 

перспективи — зважаючи на виокремлення «філосо-

фії права» як окремої спеціальності в системі юриди-

чних і філософських наук. Іншими словами, щоб сфо-

рмувати гарну футбольну команду недостатнього пе-

рекваліфікувати гандболістів (які грають руками) у 

футболістів (які грають ногами). Дійсно, і ті й ті гра-

ють з м’ячем, обидві гри мають чимало спільного, 

однак вони істотно відмінні, врахування чого й зумо-

влює потребу самостійного (проте не відірвано від 

інших, особливо суміжних, видів спорту) розвитку.  

р. «дисертаційна» статистика є такою (детальний 

перелік дивіться у додатку):  

 7 докторських, з яких 6 з юридичних, 1 з 

філософських наук (О. О. Бандура [ф. н.), 

М.М. Гуренко, А. А. Козловський, С.І. Макси-

мов, Л. В. Петрова, С. С. Сливка, й одна дисер-

тація носить «закритий характер» (усі – з юрид. 

наук)), та 

 33 кандидатських, з яких 5 з філософсь-

ких, 28 з юридичних наук.  

 Нині готуються ще принаймні 20 дисертацій 

(кандидатських і докторських). Якщо припустити, 

що у найближчі 5 років буде захищено ще 25–30 

дисертацій, до 2010 року їхня загальна кількість 

істотно зросте. Є і сподівання на здійснення діале-

ктичного закону переходу з кількості в якість. 

 Найбільшу кількість докторів і кандидатів 

наук з філософії права підготували проф. М. В. 

Костицький (9), М. М. Ібрагімов (4), Б. Ф. Чміль 

(4), С. І. Максимов (3), Титов В. Д. (3), О. І. Гво-

здік (2), А. А. Козловський (2), М. І. Козюбра (2), 

В. О. Чефранов (2). Професори А. А. Козловсь-

кий, С. І. Максимов, С. С. Сливка та М. І. Козю-

бра найчастіше запрошуються опонентами. Най-

частіше «провідними установами» виступають 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, НЮАУ, НАВСУ та Львівський 

університет ім. І. Франка. 

 Слід відзначити і те, що з 1990 року в Украї-

ні захищено низку дисертації з інших спеціаль-

ностей, в яких розкриваються окремі філософсь-

ко-правові теми. Зокрема з теорії держави і пра-

ва, історії політичних і правих учень, криміналь-

ного права, соціальної філософії тощо. 

 У контексті інституційного розвитку філосо-

фії права слід розглядати й становлення філосо-

фії права як навчальної дисципліни. А також фо-

рмування в навчальних закладах та наукових ус-

тановах кафедр (відділів) з філософії права та 

суміжних дисциплін. Відзначимо, що їх поки що 

не відкрито у більшості «старожилів» юридичної 

науки та освіти. Залишається питанням (мабуть, 

питанням часу), чи буде відкрито, або ж «відобра-

жено» філософію права у назвах відповідних під-

розділів таких установ й закладів, як Інститут дер-

жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

АПрНУ, ЛНУ, КНУ, ЧНУ. Також залишається по-

дібне питання стосовно тих закладів (передусім 

НЮАУ, ОНЮА), де діють кафедри філософії.  

 Зважаючи на поступове утвердження філо-

софії права, варто очікувати подальших інститу-

ційних змін. Потенційно такі зміни можуть сти-

мулювати якісне покращення наукових кадрів, 

подальше акцентування на дослідницькій скла-
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довій працівників вищої юридичної школи (зок-

рема стимулюючи це врахуванням у «наванта-

ження»), її належна оцінка. Обґрунтовано визна-

ти філософію права обов’язковою навчальною 

дисципліною у програмах бакалаврату та магіст-

ратури за напрямами «право» і «філософія». Все 

це, сподіваємося, створить додаткові передумови 

для подальшого, зокрема змістовного, розвитку 

філософії права в Україні.  

 Однією з особливостей сучасного розвитку 

української філософії права є її відкритість як 

«спільної території» філософів та правознавців. 

Відзначимо, що таке було б малоймовірним, як-

що б філософію права було «замкнено» в рамках 

теорії права, оскільки вона навряд чи інституцій-

но могла привабити філософів. Це уможливлює 

пожвавлення співпраці між філософами і правоз-

навцями, обмін досвідом.  

 Сьогоднішніх дослідників, зайнятих філо-

софсько-правовими питаннями, можна умовно 

поділити на кілька груп: (1) так би мовити, «чис-

ті» філософи права, — ті, хто захистив дисерта-

цію зі спеціальності; група, яка починає кількіс-

но домінувати; (2) «теоретики права» — доктори 

й кандидати наук із спеціальності «теорія держа-

ви і права»; не називаючи себе філософами пра-

ва, вони роблять внесок у розвиток філософії 

права; (3) професійні філософи, зайняті філософ-

ським вивченням права й суміжних проблем, які 

однак інституційно залишаються у межах філо-

софських наук; (4) правознавці інших спеціаль-

ностей юридичних наук, які проявляють «живий 

і творчий» інтерес до філософії права.  

 Образ сучасного професійного українського 

дослідника філософії права, якщо описувати йо-

го стисло – це юрист філософського складу мис-

лення або філософ, зацікавлений вічно актуаль-

ними проблеми права і справедливості. 

 Доробок вітчизняної філософії права збіль-

шується. Побачили світ тематичний том антоло-

гії вітчизняної юридичної думки з працями відо-

мих правознавців, підручники, хрестоматію, по-

сібники, низку монографій, рукописи дисерта-

                                                           
 Антологія: Антологія української юридичної ду-

мки: В 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Ко-

рецького НАН України / Ю. С. Шемшученко (заг. 

ред.), В. Д. Бабкін (упоряд.), І. Б. Усенко (відп.ред.) — 

К., 2002. — Т. 1: Загальна теорія держави і права, фі-

лософія та енциклопедія права; Підручник: Бачинін В. 

А., Панов М. І. Філософія права / НЮАУ. — К., 2002; 

Посібники: Біленчук П. Д., Гвоздецький В. Д., Сливка 

С. С. Філософія права / Європейський ун-т управлін-

ня, безпеки та інформаційно–правових технологій; 

НАВСУ. — К., 1999; Філософія права / НАВСУ / М.В. 

цій, переклади праць іноземних дослідників, на-

укові статті. 

 Український доробок філософсько-правових 

праць можна було б класифікувати таким чином:  

1. Наукознавчі аспекти філософії права (пре-

дмет, система, метод, наукознавчий статус, між-

дисциплінарні зв’язки тощо); 

2. Історія філософії права (історичні типи філо-

софії права; філософсько-правові концепції філо-

софів права; історіософічні дослідження тощо); 

3. Напрями філософії права (аксіологія права, 

герменевтика права, гносеологія права, логіка 

права, онтологія права, правовий реалізм, фено-

менологія права, філософсько-правова антропо-

логія, соціології права (соціологічна юриспруде-

нція) тощо); 

4. Філософсько-правові категорії (відповідаль-

ність, воля, розум, свобода, справедливість тощо);  

5. Філософсько-правовий аналіз певних явищ 

(правова культура, злочин, мова права, права 

людини тощо); 

6. Інші теми (культура і право (культура 

юриста, культурологічні проблеми правотворчо-

сті, естетичне виховання) тощо). 

 Наукове життя, організації та заходи. 

Поряд з науковими та академічними оформлен-

ням інтересу до філософії права в індивідуальних 

наукових установах і закладах, відбувається й 

«всеукраїнське» її оформлення. У 2002 р. ство-

рено Всеукраїнську асоціацію філософії права і 

соціальної філософії, яка увійшла до відповідної 

Міжнародної асоціації (IVR) (заснована 1909 р., 

див. дет. на Інтернет-сайті www.cirfid.unibo.it/ 

ivr). У травні 2003 року та вересні 2005 році від-

булися наукові й організаційні заходи Асоціації, 

обрано її керівництво, визначено подальші на-

прями діяльності. Поглиблено співпрацю з Між-

народною асоціацією, низкою її національних 

осередків (наприклад Польщі, РФ, ФРН). 

 Знаменним для розвитку філософії права в 

Україні став організований 25 березня 2003 р. 

Національною академією наук України в Інсти-

туті держави і права ім. В. М. Корецького «круг-

лий стіл» з актуальних проблем філософії права. 

Його учасниками схвалено ідею згодом створе-

                                                                                              

Костицький (ред.), Б. Ф. Чміль (ред.). — К., 2000; Ку-

знєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність. — 

К., 2003; Філософія права / НЮАУ / За ред. О. Г. Да-

нільяна, С. І. Максимова. — К., 2003; Козловський А. А. 

Філософія права / Чернівецький національний ун-т ім. 

Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003,  Філософія права: 

проблеми та підходи / За ред. П. М. Рабіновича. — 

Львів, 2005; Словник: Бачинін В. А., Журавський В. С., 

Панов М. І. Філософія права / НЮАУ. — К., 2003. 

http://www.cirfid.unibo.it/%20ivr
http://www.cirfid.unibo.it/%20ivr
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ного міжнародного фахового часопису, який 

одержав назву «Проблеми філософії права». 

 До цього й опісля відбулися, серед інших, 

такі наукові заходи з філософії права:  

 Літня школа на тему: «Філософія права для 

відкритого суспільства» (Київ, 1999, Українсь-

кий філософський фонд за сприяння Міжнарод-

ного фонду «Відродження»); 

 Конференція на тему: «Філософія права в 

Росії: Вітчизняна війна 1812 року і розвиток ро-

сійської політичної культури» (м. Київ, 13–15 

грудня 2002 р., Товариство російської філософії 

при Українському Філософському Фонді за підт-

римки Російського центру міжнародного науко-

вого і культурного співробітництва при Уряді 

РФ (Представництво в Україні); 

 «Круглий стіл» з філософії права «Актуальні 

проблеми філософії права» (м. Київ, 25 березня 

2003 р., Інститут держави і права ім. В. М. Коре-

цького, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України); 

 Заходи в зв’язку з приїздом тоді діючог прези-

дента IVR проф. Є. Булигіна (травень 2003 р. «кру-

глі столи» «Здобутки світової філософсько-

правової думки і український контекст» (НЮАУ), 

«Філософсько-правова доктрина в сучасному світі» 

і «Організаційні моделі співпраці науковців в галу-

зі філософії права» (ОНЮА), конференція «Розви-

ток філософсько-правової думки в Україні: стан, 

проблеми, перспективи» (НАВСУ); 

 Всеукраїнський «круглий стіл» з філософії 

права «Антропологія права: філософський та 

юридичний виміри (стан, проблеми, перспекти-

ви)» (м. Львів, 16–17 вересня 2005 року, юриди-

чний факультет Львівського національного уні-

верситету імені Івана Франка, Інститут держави і 

права ім.. В. М. Корецького НАН України, 

Львівська лабораторія прав людини і громадяни-

на Академії правових наук України); 

 Міжнародний науковий семінар з філософії 

права «Європейські інтеграційні процеси і транс-

формація права на постсоціалістичному та постра-

дянському просторі» (Київ, 23–24 вересня 2005 р. 

Всеукраїнська асоціація філософії права і соціаль-

ної філософії, НАВСУ, Інститут держави і права 

ім.. В. М. Корецького НАН України, АПрНУ); 

 «Круглий стіл» «Актуальні проблеми філо-

софії права» (Одеса, 14–15 жовтня 2005 р., кафе-

дра філософії ОНЮА); 

 Міжнародна наукова конференція «Трансфо-

рмація політики в право: різні традиції та досвіди» 

(11–12 листопада 2005 р., АПрНУ, Харків). 

 Слід також відзначити значення для розвитку 

філософії права наукових заходів з теорії, зокре-

ма методології, та історії права, організованих 

АПрНУ та Інститутом держави і права ім. М. В. 

Корецького НАН України, різноманітних «чи-

тань» («Ерліхівські», «Сковородинські», «Новго-

родцевські»), традиційних наукових вузівських 

конференцій (як наприклад, регіональної науко-

во-практичної конференції «Проблеми державо-

творення та захисту прав людини в Україні» в у 

ЛНУ), всеукраїнської наукової конференції «Ак-

туальні проблеми теорії та історії прав людини, 

права, держави і політології» в ОНЮА та ЛНУ, 

«Законодавство України: сучасний стан та перс-

пективи розвитку» в Київському університеті 

права НАН України) тощо.  

 Наукові організації та заходи, слугуючи фо-

румом для наукового спілкування колег, дають 

новий імпульс для подальшого становлення фі-

лософії права в Україні.  

 Часопис «Проблеми філософії права» було 

започатковано 25 березня 2003 р. з ініціативи 

проф. А. А. Козловського, висловленої на «круг-

лому столі» з актуальних проблем філософії пра-

ва в Інституті держави і права ім. В. М. Корець-

кого НАН України. Часопис зареєстровано як 

всеукраїнське видання (Свідоцтво про держре-

єстрацію № 8210 від 9 грудня 2003 р.) і презен-

товано (І том) 26 січня 2004 р. у Національній 

академії наук України. Часопис внесено до пере-

ліку фахових видань з філософських та юридич-

них наук (Постанова Президії ВАК України від 30 

червня 2004 р., № 3–05/7). Згодом визнано органом 

національної секції ВАФПСФ та надано право ви-

користання логотипу «IVR» на титульній сторінці 

часопису (20–21 травня 2004 р., засідання Викона-

вчого комітету IVR, Швеція). ІІ том часопису було 

презентовано на ХХІІ Міжнародному конгресі IVR 

(24–29 травня 2005 р., Іспанія). 

 Часопис публікує матеріали шістьма мовами 

(укр., рос., анг., нім., фр., ісп.) й виходить періо-

дичністю один том щороку (до 4 номерів ко-

жен), містить зміст, резюме статей російськими 

                                                           
 Видано два томи часопису, готується третій. У 

томі І (2003) уміщено публікації 46 авторів укр., рос. 

та анг. мовами — переважно тези доповідей і виступів 

на «круглому столі» 25.03.2003 р., інші фундамента-

льні наукові статті вітчизняних та іноземних авторів 

та матеріли, які висвітлюють процес розвитку філо-

софії права в Україні). У томі ІІ (2004) — публікації 

27 авторів укр., рос., анг., нім та пол. мовами у рубри-

ках: про природу філософії права, (започаткованій) 

«Класики філософії права» (Ґустав Радбрух), методо-

логію права, онтологію та гносеологію права, про-

блеми девіантної поведінки, філософію політики та 

естетики права; рецензії на три наукові праці, приві-

тання до 80–річчя проф. В. Д. Бабкіна. У томі ІІІ 
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та англійськими мовами, має накопичувальні 

(враховуючі попередні томи) іменний та предме-

тний покажчики. У томах часопису є різноманіт-

ні рубрики, наприклад, традиційні (природа фі-

лософії права — дискусія про предмет філософії 

права; класики філософії права — висвітлення 

філософсько-правової спадщини відомих філо-

софів права, з публікуванням перекладів їхніх 

праць і статей–коментарів); рубрики, присвячені 

різним напрямам філософії права; рубрики, при-

свячені суміжним до філософії права дисциплі-

нам (напр. філософія політики); про наукове 

життя і рецензії (конференції, ювілеї, нові ви-

дання з філософії права). 

 Наукове керівництво часописом здійснюють 

редактори-співзасновники: акад. Ю. С. Шемшу-

ченко, акад. М. В. Попович, проф. А. А. Козлов-

ський, редакційна колегія у складі відомих укра-

їнських фахівців, міжнародна редакційна рада у 

складі відомих іноземних фахівців. 

 Серед пріоритетних завдань часопису — під-

тримувати високий теоретичний рівень публіка-

цій. Нині часопис — це певної мірою дзеркало 

наукового життя в сфері філософії права в Укра-

їні. Він поступово здобуває визнання в Україні та 

за кордоном. 

 Розвиток української філософії права. 

Принциповим є питанням про те, якою, і чи са-

мобутньою, бути українській філософії права? 

Потенційно самобутній компонент філософії 

права зумовлений низкою чинників. Українсь-

ким дослідникам філософії права ще слід утвер-

дитися, прагнення до чого стимулює науковий 

ріст. Є значний і малодосліджений історично на-

уковий та філософський спадок, який потребує 

ідеологічно незаангажованого вивчення, філо-

софсько-правового опрацювання. Філософсько-

правового осмислення потребують нинішні акту-

альні проблеми право- і державотворення Украї-

ни, які зумовлюватимуть самобутній, чи точні-

ше, специфічний зміст філософсько-правових 

досліджень, їх орієнтацію на виклики часу. Є 

підстави сподіватися на розвиток наукових шкіл, 

творчих дослідницьких особистостей в Україні. 

Видається, що наступні п’ять–десять років укра-

їнська філософія права далі йтиме шляхом учнів-

                                                                                              

(2005) міститимуться публікації більше 40 авторів 

укр., рос. та анг. мовами — переважно результати 

досліджень укр. та зарубіжних авторів, праці Євгена 

Ерліха, аналіз його наукової спадщини (у рубриці «Кла-

сики філософії права»), рубрика з соціології права, пові-

домлення про участь у ХХІІ Міжнародному конгресі 

IVR, рецензії та ювілейні статті, інші матеріли, які висві-

тлюють розвиток філософії права в Україні. 

ства (вивчення спадщини, іноземного доробку), а 

відтак (хоча можливо й раніше) й подальшого 

самобутнього розвитку.  

 Деякі перспективи та висновки. Відродже-

на у 1990–их рр. філософія права в Україні — це 

якісно нова форма філософського осмислення 

права, розвиток якої пов’язаний з потребою фі-

лософського осмислення процесів право- і дер-

жавотворення в Україні. Виокремлення філософії 

права як самостійної спеціальності в системі 

юридичних і філософських наук стимулює її ін-

ституційний розвиток.  

 «Бум філософії права», спричинений зроста-

ючим інтересом правознавців до смислу права, 

з’ясування фундаментального значення юридич-

ної діяльності, буде продовжуватися. Сприятиме 

цьому й подальший міждисциплінарний розви-

ток філософії права (співпраця філософів та пра-

вознавців,). Реалізація аксіологічної, виховної 

функцій філософії права зумовить її оформлення 

як обов’язкової навчальної дисципліни. 

 Варто звертати більше уваги на розвиток зміс-

товної складової філософсько-правових дослі-

джень. Серед перспективних напрямів досліджен-

ня, окрім вивчення наукознавчих аспектів філосо-

фії права (предмет, метод, статус) та висвітлення 

питань її різноманітних напрямів, відзначимо й 

важливість досліджень з історії філософії права 

(вивчення спадщини класиків філософії права, яка 

«найбільш співзвучна нашому сьогоденню» [1, 

c. 41]), філософсько-правового аналізу проблем 

галузевих юридичних наук, прикладного застосу-

вання філософсько-правових знань (праксеологія 

філософії права) (роль у конституційній юстиції, 

права людини. філософські проблеми влади; пра-

вова політика й ідеологія, філософсько-правові ас-

пекти євроінтеграції України тощо). 

 Характерною особливістю подальшого роз-

витку філософії права може стати і її здатність 

активного інтелектуального каталізатора право-

вої політики, фундаментальних процесів право- і 

державотворення в Україні. Філософія права має 

і потенціал стати платформою для конструктив-

ної критики чинного права й правореалізації, 

державної діяльності, в зв’язку з чим варто біль-

ше приділяти уваги філософським проблемам 

держави у зв’язку з правом. На часі видання ен-

циклопедичної праці з філософії права, прове-

дення науково-практичного семінару з викла-

дання філософії права та суміжних дисциплін.  

 Загалом можна стверджувати про перспекти-

вність подальшого розвитку української філосо-

фії права.  
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В. С. Бигун 

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В УКРАИНЕ (1990–2005): ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(Приложение: Перечень диссертаций, защищенных по специальности «Философия права») 

  

В обзоре рассматриваются несколько аспектов дисциплинарного развития философии права в Ук-

раине за период 1990-2005 гг. В частности, объективные и субъективные факторы возрождения фи-

лософии права в Украине, её научное и институциональное становление, разработки, научная жизнь, 

события и организации, развитие международного журнала «Проблемы философии права»; про-

гнозируются перспективы её дальнейшего развития. В приложении даётся перечень тем диссерта-

ционных исследований, защищённых по специальности «Философия права» в Украине. 
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PHILOSOPHY OF LAW IN UKRAINE (1990-2005): DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES 

(Addendum: A List of Dissertations Defended in Philosophy of Law)  

 

The review covers several aspects of the disciplinary development of philosophy of law in Ukraine in the 

period of 1990-2005. Objective and subjective factors of its revival are suggested, its scientific and institu-

tional formation is described, scientific life and events, organizational structure are presented as well as de-

velopment of the international journal “Philosophy of Law Issues” is outlined. In addition, a list of disserta-

tions defended in the field of philosophy of law in Ukraine in the given period is given. 
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БОГДАН КІСТЯКІВСЬКИЙ. НА ЗАХИСТ ПРАВА 
 

Кістяківський Богдан Олександрович (1896 – 

1920) народився у сім’ї професора права, у Києві. 

Він сам відмічав, що походить із дуже інтеліген-

тної родини та володіє багатьма іноземними мо-

вами, а не лише російською чи польською. Бог-

дан навчався у Київському університеті на істо-

рико-філологічному факультеті, у Берлінському 

університеті – на філософському факультеті. У 

Страсбургському університеті він захистив док-

торську дисертацію з філософії «Суспільство і 

індивідуальність» на німецькій мові (у 1898 ро-

ці). Він отримав звання магістра права в Москов-

ському університеті, був приват–доцентом юри-

дичного факультету. У Харківському університе-

ті захистив магістерську дисертацію (1917), 

отримав ступінь доктора права. Богдан Олексан-

дрович був професором державного права, дека-

ном юридичного факультету Українського дер-

жавного університету, академіком української 

Академії наук. 

Дослідники життя та творчості Б.О. Кістяків-

ського, в залежності від того, на чому вони зосе-

реджують свою увагу, виділяють його філософ-

ську, правознавчу, соціологічну спадщину. За 

викладенням основних ідей, власних переконань, 

теоретико-концептуальних положень його нази-

вають філософом–неокантіанцем, правознавцем, 

соціологом, публіцистом. Кістяківський сам на-

зивав себе учнем М.П. Драгоманова, адже він 

був одним із перших його біографів та дослідни-

ком філософських, політичних, соціологічних 

поглядів. Так, філософи виділяють його соціаль-

но-філософські праці, юристи – правознавчі, со-

ціологи – соціологічні. На сьогодні, мабуть, най-

більш правильно і необхідно говорити про нього 

– як представника української філософії права.  

У статті « Георг Єллінек, як мислитель і лю-

дина» Богдан Олександрович розкрив значимість 

німецького філософа і державознавця, який у 

своїх працях зосередив інтелектуальну енергію 

на основних проблемах спільного існування лю-

дей. За його визначенням, Єллінек як мислитель 

не вміщався в тісні рамки однієї юридичної шко-

ли. «Не лише Єллінек-філософ, але й Єллінек-

юрист далеко виходить за межі цих рамок»[4, 

с.79]. Такі слова цілком правомірно відносяться і 

до самого Богдана Кістяківського. Він також у 

своїх працях, розкриваючи проблеми правової 

конституційної держави, враховував соціальні та 

політичні моменти. У своїй основній праці «Со-

ціальні науки і право» ним розкрито найбільш 

важливі проблеми спільного існування людей – 

особа, право, держава.  

Стаття «На захист права (Інтелігенція і право-

свідомість)» написана і видана у збірнику «Віхи» 

в 1909 році. Богдан Олександрович написав цю 

статтю на початку ХХ століття, коли ще існувала 

Російська імперія, хоча вже перебувала у стані 

занепаду. Чому необхідно було захищати право в 

той період? Чи являються сьогодні актуальними 

ідеї минулого століття? Відповіді на постав-

ленні питання, на наш погляд, даються у цій 

статті самим автором.  

У ХІХ столітті, в Росії, було багато юридич-

них факультетів, кафедр, окремих вищих юриди-

чних закладів. За Кістяківським не було окремих 

праць, ідей, які були б суспільно значимими та 

глибоко вплинули на правосвідомість людей. 

Хоча неправильно звинувачувати інтелігенцію в 

убогості правосвідомості, бо це – результат за-

старілого зла – відсутності будь-якого правопо-

рядку в повсякденному житті російського народу 

[1, с.126]. Несправедливість більшості законів, 

безправність, які панували у житті змусили лю-

дей зневажати і не підкорятись законам. Значи-

мість права цінилось дуже низько та було най-

більш занедбано із усіх культурних цінностей. 

Інтелігенція не поважала право, адже насилля 

вважалось його невід’ємним елементом. Також 

право найбільш дисциплінує людину, а інтеліге-

нція ігнорує соціальну та індивідуальну дисцип-

ліну. В таких умовах і правосвідомість стоїть на 

дуже низькому рівні розвитку. Він наводить при-

клади, аналізує погляди О.Герцена, К.Аксакова, 

слов’янофілів 40-х років ХІХ століття, які відмі-

чали відсутність зовнішнього правопорядку сус-

пільного життя росіян. Вони вбачали в цьому 

позитивні риси, вважаючи, що російський народ 

знайшов шлях «внутрішньої правди», який вка-

зує на взаємну довіру та щирість між правителем 

і підданими [1, с.127]. Немічність чи слабкість 

правової свідомості інтелігенції привели до того, 

що звертається увага лише на соціальну природу 

держави, а правова сутність відкидається. Сут-

ність будь-якої держави – це її правовий харак-
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тер. Саме правова конституційна держава захи-

щає особу, її недоторканність і свободу. 

Духовні вожді проявляли байдужість, або по-

вністю ігнорували правові інтереси особи чи на-

віть вороже до них відносились. Зокрема, 

К.Кавелін, М.Михайловський відкидали політи-

чну свободу і конституційну державу європейсь-

кого буржуазного суспільства. Вони вірили в те, 

що Росія віднайде для себе новий історичний 

шлях, який буде відрізнятись від західного євро-

пейського суспільства [1, с.130] Такий шлях буде 

особливим, має бути добрим у практичному жит-

ті та виражати національні інтереси народу. Ха-

рактерною особливістю всієї російської інтеліге-

нції було нерозуміння значення правових норм 

для суспільного життя.  

Богдан Кістяківський критикує також ідейних 

вождів, керівників соціал–демократичної партії – 

В.Плєханова, В.Леніна. На другому зїзді партії 

Плеханов проголосив основний принцип демок-

ратії – успіх революції – вищий закон»[1, с.135]. 

Він виділяє ідею панування сили і влади, відки-

даючи принципи права. Для них характерною 

була схильність до формалізму і бюрократизму, 

що притаманна поліцейській державі. Особливо 

ця схильність проявляється в усіх організаціях і 

політичних партіях. Так, автор відмічає, що прий-

няття статуту соціал–демократичної партії у 1903 

році привів до її розколу на «більшовиків» і «мен-

шовиків» та на практиці виявився непридатним. 

Такий підхід відкидав найважливіше у житті лю-

дини – її самовизначення та правовий устрій [1, 

с.140]. Поразка російської революції, безпліддя 

революційних років вказує на нерозуміння правот-

ворчого процесу, адже не було здійснено навіть 

елементарних прав особи – свободи слова і зборів. 

Це вказує не лише на низький рівень правосвідо-

мості, але і на її нерозуміння чи викривлення.  

Автор статті виокремлює устремління росій-

ського народу до створення різних організацій 

(артілі, земельні общини). Він підкреслює, що 

«правосвідомість всякого народу завжди виража-

ється у його здібності створювати організації та 

виробляти для них відомі форми» [1, с.138]. 

Структура і життя цих організацій визначається 

внутрішнім усвідомленням людьми «права і не-

права, які живуть у народній душі»[1, с.138]. Са-

ме такий внутрішній характер правосвідомості 

став причиною неправильного відношення наро-

ду до права. Так, слов’янофіли і народники від-

кидали правові норми, наголошуючи на внутрі-

шнє, інтуїтивне сприйняття, що ототожнювалось 

із етичними нормами. У свідомості народу пра-

вові та етичні норми не були диференційовані, 

вони поєднані (злиті). Звідси і помилкове бачен-

ня інтелігенції, що свідомість народу була ви-

ключно моральною. Лише за допомогою мораль-

них принципів не можливо побудувати конкретні 

суспільні форми. Будь-яка спільнота потребує 

правових норм, або правил, які регулювали б зов-

нішню поведінку людей. Правові норми, що вира-

жені в законах, мають зовнішній вияв, але також 

присутні в людській свідомості. Тобто, ці норми 

«являються такими ж внутрішніми елементами 

нашого духу, як і етичні норми»[1, с.139]. Отже, 

діяльність організацій має регулюватись юридич-

ними нормами з використанням компромісів.  

 Для більш повної характеристики правосві-

домості інтелігенції Кістяківський аналізує від-

ношення до судової влади. «Суд є тією інститу-

цією, в якій перш за все констатується та встано-

влюється право» [1, с.143]. Суддя керується пра-

вом і утверджує його в житті найбільш вагомо, 

коли він спирається на активну і творчу правос-

відомість народу. Якщо народ має розвинуту 

правосвідомість, то з необхідністю буде цінувати 

свій суд, який встановлює та впорядковує право-

ві стосунки між людьми. Автором виділяється 

байдужість російського суспільства до цивільно-

го суду, бо не цікавиться його діяльністю. Від 

цивільного правопорядку залежить вирішення 

повсякденних проблем – врегулювання сімейно-

го і суспільного життя.  

Богдан Олександрович Кістяківський проана-

лізував правосвідомість інтелігенції не для того, 

щоб просто її покритикувати чи зганьбити . Він 

показав важливість її впливу на організаційні 

моменти для побудови правової держави. Інтелі-

генція має пробудитись сама, а також активно і 

творчо сприяти вихованню правосвідомості сво-

го народу, реорганізовувати державну владу – «із 

влади сили до влади права»[1, с.143]. Вона також 

має змінити своє відношення до прав особи і до 

об’єктивного правопорядку. Хоча автор говорив 

про російську інтелігенцію, його аналіз стосуєть-

ся також української. Україна в ті часи входила 

до складу Російської імперії. Проблеми правос-

відомості особи та її правової культури являють-

ся актуальними і сьогодні, в період побудови 

правової держави в Україні. 

Філософ розробив методи аналізу соціокуль-

турної реальності права та правових відносин. 

Виходячи із плюралістичного підходу та допов-

няльності методів, він розкриває право як духов-

не явище, що виражає культуру суспільства. Так, 

у статті «Реальність об’єктивного права» він 

аналізує право як соціальне явище, що входить 

до різних сфер людського життя і діяльності. 
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«Право є і державно-організаційне, і соціальне, і 

психічне, і нормативне явище. Усі ці різні його 

прояви або всі боки його багатоликої й багато-

манітної сутності підлягають цілком самостій-

ному вивченню та розробленню» [3, с. 153]. По-

ряд із теоретичними поняттями права існують 

технічні або практичні поняття . Підкреслюючи 

множинність наукових понять права, він не сум-

нівається «що право як явище – єдине» [3, 

с. 159]. Кістяківський з’ясовує також методологі-

чну природу правознавства. Наука про право від-

носиться до царини гуманітарних наук, але якщо 

орієнтуватися на ці дисципліни, то дістанемо тіль-

ки еклектичний результат, а не синтетичний. «Для 

того, щоб наука про право була побудована прави-

льно, вона має бути зорієнтована не на тій або тій 

гуманітарно-науковій дисципліні і не на всій суку-

пності їх, а передовсім на філософії культури і ли-

ше через неї на всій сумі гуманітарних наук, 

об’єднаних за допомогою філософії у цільну сис-

тему наукового знання» [2, с. 216]. 

Правознавство є гуманітарною наукою. Отже, 

обґрунтування, орієнтація та здійснення цієї нау-

ки можливе за допомогою інтегруючого аналіти-

чного і синтетичного знання, що дає філософія 

загалом і філософія культури зокрема. Кістяків-

ський критикує підхід щодо пізнання права, коли 

науку про право зводять («зливають», «розчиня-

ють») до філософії. Так представники марбурсь-

кої філософської школи – Г. Коген, Р. Штаммлер 

– розглядають правознавство як складову части-

ну філософії. Такий шлях не дає можливості роз-

крити методологічну природу науки про право. 

Для досягнення даної мети необхідно звернутися 

до критичної філософії І. Канта, «яка скеровує 

свій інтерес на наукове знання в процесі його 

створення» [2, с.220].  

Принципи критичної філософії І. Канта істот-

но та достеменно потрібно опрацьовувати для 

того щоб вони відповідали запитам сучасного 

наукового знання і потребам людей. В. Віндель-

банд, Г. Ріккерт, Е. Ласк, представники неоканті-

анства, найплідніше виконують дане завдання. 

Вони звертають увагу не на побудову філософ-

ських систем із наукового знання, що уже дане і 

пізнане. Їхня головна увага направлена «на ство-

рення нового наукового знання за допомогою 

аналізу здобутків науки і розкриття тих методо-

логічних принципів, які лежать в основі окремих 

наукових дисциплін» [2, с.221]. Віндельбанд і 

Ріккерт розробили методологічні основи істори-

чних наук у зв’язку з головними засадами філо-

софії культури, із духом філософського критици-

зму та у вигляді системи цінностей.  

У ХХ столітті робляться спроби зорієнтувати 

етику на юриспруденції, що входять до сфери 

практичної філософії. Етика Г. Когена ґрунтуєть-

ся на догматичній юриспруденції, тому що вона 

визначальна для неї. Інший підхід (П. Новгород-

цев, Є. Спекторський) заперечує такий погляд, 

звертаючи увагу на розбіжності моралі й права. 

Богдан Кістяківський підкреслює, що для роз-

витку науки про право велике значення має ке-

рунок, темп та інтенсивність філософського мис-

лення. За Кантом визначення поняття і предмета 

права є важким, адже воно належить до філософ-

ських понять. Кант у праці «Метафізика звичаїв» 

відзначав, що визначення права являється філо-

софським, в основу якого покладено принцип сво-

боди. «В сучасних термінах це визначення звичай-

но виражають у формулі: право є сукупність норм, 

які встановлюють та розмежовують свободу осіб» 

[2, с.223]. Після Канта юриспруденція потрапила в 

цілковиту залежність від філософії. Із ХІХ століття 

проблеми науки про право особливо розглядають 

як філософію права. Яскравим представником та-

кого підходу являється Г. Гегель. 

Кістяківський, досліджуючи філософські сис-

теми Канта і Гегеля, відмічає, що філософія існує 

у вигляді окремих систем в яких вона себе про-

являє. Через множинність таких систем виявля-

ється плюралізм підходів, які розкриваються фі-

лософією. Звідси випливає і корінна формальна 

відмінність філософії від науки. «Якщо філософії 

притаманні універсалізм та цілісність, які не вла-

стиві науці, то, з іншого боку, їй чужі сталість та 

загальнозначима переконливість, які становлять 

головну рису науки» [2, с.224]. Мислитель підк-

реслює, що філософія права розкриває цікаві 

співвідношення між ідеями, але не дає наукового 

пізнання права. 

Занепад філософії у середині ХІХ століття 

призвів до розвитку позитивної юриспруденції. 

Нові умови, які створили філософія і спеціальні 

науки, надали можливість науці про право стати 

самостійною. Перевагу у розробці головних 

принципів правознавства надають юридичним 

дисциплінам та зальній теорії права. Це сприяло 

новому розвитку філософсько-правовій думці. 

Великої популярності набуває позитивна філо-

софія. Узагальнення результатів окремих наук – 

основне завдання позитивної філософії. Загальна 

теорія права, що узагальнює наші відомості про 

право не вичерпує цим завдань сучасного право-

знавства. Адже знання мають бути не лише уза-

гальнені, а їх ще потрібно і пояснити. Для науко-

вого пізнання змісту права, представники загаль-

ної теорії права шукають зв’язків із окремими 
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гуманітарними науками – соціологією, психоло-

гією, правничою догматикою. Тому знову, як і 

сто років назад, правознавці звертаються за до-

помогою до філософії. Чи може це призвести 

знову до «розчинення» наукового пізнання права 

у філософії? Цього, мабуть, уже неможливо здій-

снити. Відбуваються зміни і в філософських сис-

темах, і в правничих науках, які нагромадили 

велику кількість емпіричних знань. Необхідно 

також вказати на значний вплив юриспруденції 

на розвиток загальною теорії права та на зміни у 

сучасній філософії. Богдан Кістяківській наго-

лошує на тому щоб використовувати багатий до-

свід набутих емпіричних знань, які потребують 

перевірки їх методологічних засад. З іншого бо-

ку, поняття права не являється лише етичним і 

пізнавальним (як у Канта), адже воно пов’язане 

із різноманітними соціальними явищами. Тому 

головне завдання перед сучасниками полягає в 

тому, «щоби строгіше, ретельніше і детальніше 

розчленувати різні складові частини і напрями 

наукового пізнання права. Лише так можна наго-

тувати ґрунт для остаточного синтезу, який му-

сить довести їх до єдиного і повного знання про 

право» [2, с.236]. Такий філософський аналіз ме-

тодологічної природи правознавства є актуаль-

ним і в ХХІ столітті. Він є необхідним, особливо, 

в сучасному українському правознавстві.  

У вересні 2005 року, на юридичному факуль-

теті Львівського національного університету бу-

ло проведено всеукраїнський круглий стіл з фі-

лософії права «Антропологія права: філософсь-

кий та юридичний виміри (стан, проблеми, перс-

пективи)». II всеукраїнський круглий стіл відбув-

ся у грудні 2006 року. Учасники цих круглих сто-

лів обговорювали проблеми антропології права, 

особливості їх становлення та вирішення у філосо-

фії права. Також акцентувалася увага на сучасній 

тенденції антропологізації української філософії 

права та загальної теорії права. Правова антропо-

логія (в окремих виступах – антропологія права, 

юридична антропологія) вноситься як структурний 

елемент у філософію права, а також розглядається 

як і окрема юридична дисципліна.  

Філософія права своє головне завдання вбачає  

в тому, щоб розкрити сутність права через по-

няття справедливості, рівності, свободи. Тому 

виникає необхідність досліджувати людину, її 

природу для того, щоб глибше зрозуміти фено-

мен права. Для розкриття сутності та характер-

них особливостей особи, її ціннісних орієнтацій 

необхідно розглядати право як людський фено-

мен. Людина – право – взаємовідношення є логі-

чною конструкцією такого аналізу. Досить логі-

чним є виділення правової антропології у струк-

турі філософії права разом із онтологією, аксіо-

логією, гносеологією права. Та, мабуть, більш 

доцільно і коректніше вживати філософсько-

правова антропологія (а не правова антрополо-

гія). Для філософсько-правової антропології під-

ґрунтям являється філософія людини.  

Філософський підхід до людини передбачає  ро-

зкриття її сутності, багатоманітності конкретно-

історичних форм її буття та діяльності. Отже, про-

блема людини є центральною у сучасній філософії. 

М.Шелер заснував і назвав таку гуманістичну 

спрямованість філософською антропологією. Він 

також визначив основне завдання філософської 

антропології – виробити єдину системну теорію 

людини на основі окремих наукових досліджень. 

Філософська антропологія спрямована на розкрит-

тя та осягнення цілісності людини, вироблення 

власних засобів її пізнання і самопізнання.  

 Філософія обґрунтовує світоглядну функцію, 

тобто визначаються основні сфери людського 

буття, індивідуальність та суб’єктивно-творчі 

можливості людини, її сутність, походження, 

сенс життя та призначення. Вона також виконує 

методологічну функцію, тобто розробляє страте-

гію дослідження і вивчення людини.  

Філософське розуміння суті людини виходить 

з того, що людина є головною цінністю суспільс-

тва, а її розвиток має бути самоціллю розвитку 

суспільства. Філософська концепція людини ле-

жить в основі будь-якої правової, психологічної, 

педагогічної, соціологічної, історичної чи кібер-

нетичної теорії. З іншого боку, розвиток цих на-

ук та результати їхніх досліджень використову-

ються філософією для створення загально-

філософської концепції людини. 

В історії філософії розроблено багато концеп-

цій пізнання людини, що свідчить про складність 

і багатогранність даної проблеми. Так, кожна 

філософська концепція відкривала нові підходи, 

розкривала своєрідність, особливості та багато-

манітність людини у різні історичні періоди. Виді-

ляються також різні способи інтерпретації, що на-

магалися сформувати цілісне уявлення та визна-

чення людини у філософії: дескриптивний (опис 

усіх ознак); атрибутивний (вибір якоїсь важливої 

ознаки); сутнісний (визначення її природи).  

Актуальною ця проблема являється для Укра-

їни, яка будує правову державу, де права і свобо-

ди людини та їх гарантії визначають зміст та 

спрямованість її діяльності. 

Свобода являє собою як початок так і кінцеву 

ціль всього розвитку духу. Людська свобода – 

результат довгої праці духу. Людина не наро-
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джується вільною, як вважав Руссо. За Гегелем, 

людина являється вільною не за своєю природ-

ною, а за духовною сутністю. Отже, вільна лю-

дина проявляється в ході довгого соціально-

історичного розвитку (як і держава). В процесі 

цього розвитку людина досягає справжньої, са-

моусвідомленої свободи, створює свій світ сво-

боди, права і держави та себе в якості вільної 

сутності. Кожна людина тоді розуміє свою спра-

вжню свободу, коли вона, як мисляча істота, ус-

відомлює себе правовою особою своєї держави і 

діє згідно з її законодавством. 

Свобода не існує десь потойбічно, а як транс-

цендентальна за своєю дією виявляється внутрі-

шньо в наших моральних вчинках, спонукаючи 

нас піднятись над собою і діяти відповідно мора-

льного закону. Свобода в її ставленні до закону 

обертається необхідністю поважати чужу і влас-

ну гідність. 

Людина несе відповідальність за своє існу-

вання. Особа відповідає за свої вчинки і це ро-

бить її суб’єктом права. Також особа трансфор-

мує зовнішній світ у внутрішній і це, особливо, є 

важливо, коли вона планує щось здійснити. Таке 

здійснення відбувається щонайменше у три ета-

пи: самовизначення, самореалізація, самоствер-

дження. Всі ці етапи є для нас однаково важли-

вими. Таку ж аналогію можна провести і для 

становлення нації, громадянського суспільства, 

держави. Сьогодні великою мірою такі етапи ви-

значають історичну долю європейської цивіліза-

ції. Адже всі знаменні події в Європі XIX – XX 

століть пов’язані з визначенням, реалізацією, 

утвердженням місця, способу життя, своєріднос-

ті кожної нації.  

Нашому суспільству належить нині здійснити 

очищення свідомості від тоталітарних стереоти-

пів, повернути поняттю «право» його адекватний 

зміст, сформувати у кожного громадянина пот-

ребу бути людиною з почуттям власної гідності, 

правосвідомою, а не лише законослухняною. 

Насамперед, треба подолати розуміння права 

як сукупності писаних державно-владних велінь. 

Цей позитивістський підхід до права треба замі-

нити правовим підходом, який наголошує на 

об’єктивних властивостях права. Право з цієї то-

чки зору як форма суспільних відносин являє 

собою в онтологічному плані сукупність таких 

формальних властивостей як свобода, рівність, 

справедливість. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ НАСИЛЬСТВА 
 

Приводом для написання даної статті стало 

усвідомлення суттєвих. розбіжностей, які на наш 

погляд, існують у тлумаченнях терміну «насиль-

ство» в українському законодавстві та праві і в 

сучасній філософії. Поява спеціальних законів, 

метою яких є подолання насильства чи протидія 

йому, є свідченням важливості феномену наси-

льства в суспільному житті, але розуміння дано-

го терміну в законодавстві, побутовій мові, куль-

турі та філософії, на нашу думку суттєво відріз-

няються. Важливими задачами філософії права є 

узгодження правового та філософського розу-

міння проблем, інтерпретацій понять та на основі 

цих процедур розробка нових шляхів осмислення 

правової сфери соціального буття. А отже філо-

софсько-правовий аналіз проблематики, пов’яза-

ної з насильством у законодавстві, правовій літе-

ратурі та філософських концепціях може слугу-

вати вирішенню цих задач. 

«Насильство» є одним з понять, визначення 

яких має передбачати щонайменше чотири рівні 

розуміння: конкретно-правовий, юридичний, зага-

льнокультурний та філософський. І тому логічно 

послідовно проаналізувати представленість даного 

поняття в конкретних законів, у юридичній літера-

турі, культурі та в філософських традиціях. 

Термін «насильство» в Кримінальному кодек-

сі України згадується у статтях: 5, 116, 123, 126, 

127, 144, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 174, 180, 

186, 187, 228, 340, 345, 346, 355, 365, 373, 377, 

398, 405, 431, 433 (див. 16). Воно може бути об-

тяжуючою відповідальність обставиною, спосо-

бом здійснення злочину або кваліфікуючою 

ознакою складу злочину. Але здебільшого пере-

важають перші два значення. 

 У вказаних статтях Кримінального кодексу 

насильство чи включає перераховані нижче види 

дій, чи наводиться через кому, в одному ряду з 

ними: нанесення тілесних ушкоджень, побоїв, 

жорстоке поводження, нанесення образи, мучен-

ня, мордування, погроми, зґвалтування, нанесен-

ня удару, примус. Переважно, «насильство» ви-

ступає як більш широке поняття по відношенню 

до конкретних протиправних дій (побоїв, нане-

сення тілесних ушкоджень та ін.), але, іноді спів-

відношення між цими поняттями втрачають од-

нозначність підпорядкування. 

Слід зазначити, що за останні роки була про-

ведена серйозна робота по вдосконаленню зако-

нодавства, зокрема, Кримінального кодексу і ми 

вже не знаходимо таких неузгодженостей, як це 

мало місце в попередніх редакціях. 

 Наприклад, у статтях 236 та 237 (Криміналь-

ний кодекс станом на 15.11 1997 р. [див. 14] 

йшлося про насильницькі дій щодо начальника. 

У статті 236 п. а) давалася розшифровка «наси-

льницьких дій щодо начальника» (це назва стат-

ті): «нанесення тілесних ушкоджень, або побоїв 

начальникові в зв’язку з виконанням ним 

обов’язків по військовій службі – карається поз-

бавленням волі на строк від двох до десяти ро-

ків» [14, с.154]. У статті 237 «Образа підлеглим 

начальника або начальником підлеглого» читає-

мо: «Образа насильницькою дією підлеглим на-

чальника, а так само начальником підлеглого – 

карається позбавленням волі на строк від шести 

місяців до п’яти років» [14, с. 155]. Розбіжності 

між статтями складають три пункти: наявність 

образи у ст. 237, наявність «виконання началь-

ником обов’язків по військовій службі», не нази-

вання конкретних видів насильницьких дій у ст. 

237, хоча, скоріше за все маються на увазі дії, що 

не призводять до тілесних ушкоджень, а є лише 

образливими. І саме варіативність поєднання цих 

розбіжностей ускладнює вирішення питання про 

відповідність конкретного злочину до певної 

статті і викликає непорозуміння. Наприклад, до 

якої статті слід віднести нанесення побоїв нача-

льникові, якщо це не пов’язане з «виконанням 

начальником обов’язків по військовій службі»? 

Чи можуть бути побої чи нанесення тілесних 

ушкоджень не образливими?  

Але і в теперішній редакції Кримінального 

кодексу є певні формулювання, які потребують 

подальшого вдосконалення. У Науково-практич-

ному коментарі до Кримінального кодексу Укра-

їни, у тлумаченні статті 180, де йдеться про пси-

хічне насильство, дається таке визначення психі-

чного насильство – «це погроза заподіяння фізи-

чної, матеріальної та іншої шкоди (погрози вбив-

ством, нанесенням тілесних ушкоджень, зни-

щенням чи пошкодженням майна, вчиненням 

інших насильницьких дій)» [17, с. 454]. В той же 

час, статтею 129 передбачена відповідальність за 

погрозу вбивством. 
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Це лише деякі приклади труднощів, що спіт-

кають юристів, які мають справу зі злочинами із 

використанням насильства. Узагальнюючи ре-

зультати аналізу вказаних статей Кримінального 

кодексу, можна зробити такі висновки щодо 

проблем, пов’язаних з тлумаченням «насильст-

ва» у цьому документі: 

У Кримінальному кодексі України немає визна-

чення поняття «насильство», не розкритий зміст 

ознак насильства, і, зокрема, насильства, небезпеч-

ного для життя та здоров’я, немає чіткого терміно-

логічного розрізнення насильницьких форм пове-

дінки («насильство», «напад», «нанесення тілесних 

ушкоджень», «погрози»), існують проблеми в кри-

міналізації насильницьких злочинів.  

 Ті дефініції насильства, які наводяться у На-

уково-практичному коментарі до Кримінального 

кодексу, як правило, визначають «насильство» 

відносно конкретної статті і не можуть слугувати 

загальним його визначенням. 

Хоча імпліцитно передбачається існування 

декількох, навіть багатьох видів насильства, за-

звичай, під терміном «насильство» розуміється 

лише «фізичне насильство», що призводить до 

підміни термінів. 

Не проводиться чітка межа між видами наси-

льства. 

Термін «насильство» наділяється негативни-

ми конотаціями і стає, незалежно від ситуації або 

контексту, ознакою правопорушення. Таким чи-

ном введення в будь-який законодавчий акт цьо-

го терміну має автоматично передбачати відпо-

відальність «винних» у насильстві, а з іншого 

боку, необхідність подолання або усунення цього 

насильства. 

Немає чіткої визначеності осіб (груп осіб), або 

інших суб’єктів права, чи тих «інших», хто не є 

суб’єктами права, по відношенню до кого може 

бути застосоване насильство.  

Всі ці недоліки зумовлюють неоднозначність 

інтерпретації низки понять, пов’язаних з насиль-

ством у Кримінальному кодексі. 

Далі для того, щоб скласти більш повне уяв-

лення про представленість даної проблематики у 

законодавстві проаналізуємо три закони України, 

в яких фігурує термін «насильство».  

У «Законі України «Про боротьбу з терориз-

мом» (див. 8) представлене розуміння насильства 

перш за все як фізичного насильства, але в ньому 

крім «захоплення заручників, підпалів, убивств, 

тортурів» до насильницьких дій відносять також 

«залякування населення та органів влади», а та-

кож «погрози здійснення злочинних дій з метою 

досягнення злочинних цілей», що в цілому від-

повідає значенню цього поняття в Кримінально-

му кодексі.  

Аналогічне розуміння насильства знаходимо у 

Закон України «Про охорону дитинства». У стат-

ті 10. «Право на захист від усіх форм насильст-

ва» читаємо: «Держава здійснює захист дитини 

від усіх форм фізичного і психічного насильства, 

образи, недбалого і жорстокого поводження з 

нею, експлуатації, включаючи сексуальні злов-

живання, у тому числі з боку батьків або осіб, які 

їх замінюють» [див. 9] Безумовно, виглядає див-

ним поєднання через кому образи та сексуальних 

зловживань, але зауважимо перш за все намаган-

ня захистити дитину «від усіх форм насильства» 

у назві і «від ... фізичного та психічного насильс-

тва» у тексті статті. Перелік через кому після 

означення цих видів, наприклад, жорстокого по-

водження та сексуальних зловживань ставить 

перед нами питання, чи є вони формами насильс-

тва, якщо так, то якого саме? Отже, можемо кон-

статувати певну невизначеність терміну у даних 

законах.  

Дещо інші конотації насильства ми знаходимо в 

Законі «Про попередження насильства в сім'ї», 

який на наш погляд є серйозним кроком на шляху 

правового врегулювання злочинів, пов’язаних з 

насильством. У цьому документі дається визначен-

ня декільком термінам, пов’язаним із насильством: 

- «насильство в сім'ї – будь-які умисні дії фі-

зичного, сексуального, психологічного чи еко-

номічного спрямування одного члена сім'ї по 

відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії 

порушують конституційні права і свободи члена 

сім'ї як людини та громадянина і наносять йому 

моральну шкоду, шкоду його фізичному чи пси-

хічному здоров'ю;  

- фізичне насильство в сім'ї – умисне нане-

сення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї по-

боїв, тілесних ушкоджень, що може призвести 

або призвело до смерті постраждалого, пору-

шення фізичного чи психічного здоров'я, нане-

сення шкоди його честі і гідності; сексуальне 

насильство в сім'ї – протиправне посягання од-

ного члена сім'ї на статеву недоторканість іншо-

го члена сім'ї, а також дії сексуального характеру 

по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї;  

- психологічне насильство в сім'ї – насильст-

во, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку 

іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або 

погроз, переслідування, залякування, якими на-

вмисно спричиняється емоційна невпевненість, 

нездатність захистити себе та може завдаватися 

або завдається шкода психічному здоров'ю;  
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- економічне насильство в сім'ї – умисне позба-

влення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї жит-

ла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які по-

страждалий має передбачене законом право, що 

може призвести до його смерті, викликати пору-

шення фізичного чи психічного здоров'я;» [10]. 

Крім цього спеціально визначаються поняття 

«жертва насильства в сім'ї», «попередження на-

сильства в сім'ї», «реальна загроза вчинення на-

сильства в сім'ї», «захисний припис», «віктимна 

поведінка щодо насильства в сім'ї» [10]. 

В цілому треба позитивно оцінити намагання 

чіткого визначення протиправних дій, пов’яза-

них з насильством у родині, але, як ми спробує-

мо продемонструвати нижче, філософська неви-

значеність цього терміну впливає на певні аспек-

ти тлумачення його в законі.  

Вкажемо також на те, що різні види насильст-

ва визначаються через принципово різні наслід-

ки: «порушення фізичного чи психічного здоро-

в'я», «нанесення шкоди його честі і гідності», 

порушення передбачуваного законом права на 

недоторканість, майно та кошти. Знову, як і в 

Кримінальному кодексі ми бачимо, що «насильс-

тво» не є складом злочину, а кваліфікуючою 

ознакою, тому незрозуміло, чому аналізоване по-

няття винесено у назву закону. Також треба відзна-

чити, що всі види насильства в цьому законі перед-

бачають умисність, що, на нашу думку, не є безсу-

мнівним у підході до насильства. Дуже нечітким є 

формулювання «може завдаватися або завдається 

шкода психічному здоров'ю», особливо враховую-

чи складність визначення такої шкоди, вбачаючи 

індивідуальні особливості потерпілого, про що, до 

речі, в законі не йдеться.  

Експертні оцінки, які є необхідними, коли 

йдеться про застосування закону мають спирати-

ся на певні рекомендації правників та інших фа-

хівців. Харківський центр жіночих досліджень, 

працівники якого розробляли проект цього зако-

ну, пропонують у якості тлумачення закону пе-

релік дій та вчинків, які можна віднести до наси-

льства в родині: «використовування своїх пере-

ваг – росту, розмірів та сили; навіювання страху 

за допомогою розповідей, дій, тестів, поглядів; 

крики, стресогенну поведінку; жорстокість щодо 

інших істот; погрози покинути дитину; самогуб-

ства; заподіяння фізичної шкоди; шкоди іншим 

людям, тваринам, рослинам тощо; погрози роз-

любити дитину; загроза суворого покарання Бо-

гом, судом, міліцією, школою, спецшколою, 

притулком, родичами та психіатричною лікар-

нею; приниження; використання скарг для тиску 

на дитину; використання дітей у якості довіре-

них осіб; крики; непослідовність; присоромлення 

дитини; використання дітей у конфліктах між 

батьками; «торгівельну» поведінку одного з ба-

тьків щодо любові до дитини»[29]. 

Такий коментар, на наш погляд, не позбавле-

ний розмитості і не дозволяє уникнути суб’єк-

тивізму у рішеннях тим, хто буде опікуватися 

конкретними справами. Чого варті, наприклад, у 

якості «індикаторів» насильства «загроза суворо-

го покарання Богом», якщо йдеться, скажімо про 

релігійну родину, чи «присоромлення дитини»? 

А як можна чітко визначити «непослідовність» 

чи, навпаки, «послідовність», особливо, коли 

йдеться про дитину, що росте, а тому, зрозуміло, 

виховні методи потребують гнучкості? Але 

більш важливо, що в цьому коментарі не йдеться 

про умисність заподіяного насильства, що пев-

ною мірою суперечить законові.  

Наведемо ще одне визначення насильства, що 

належить Н. Врублевській, яке покликане допо-

могти врегулювати стосунки з дітьми.  

 «Насильство – це явище, що виникає з діяль-

ності людини. Насилля є умисним порушенням 

прав і свобод іншої людини, що спричиняє фізи-

чну та моральну шкоду» [3, с. 11]. 

Розгляд лише декількох аспектів даного тлу-

мачення насильства, які мають відношення саме 

до порушень прав дитини, призводять до висно-

вку, що така дефініція фактично лишає завдання 

визначення, чи мало місце насильство, експер-

там, соціальним працівникам і суддям, а відтак є 

проблематичною. Щодо насильства по відно-

шенню до дитини, то зрозуміло, що більшість 

випадків такого насильства викликана мотивами 

виховання і навряд чи можуть бути визнаними 

«умисними порушеннями». З точки зору батьків 

певні виховні методи є корисними, бо застосову-

валися і їх батьками, результатом чого, на їх ду-

мку, є безумовний позитив їх сучасних соціаль-

них та людських досягнень. Крім того, у вихов-

них ситуаціях дуже складно оцінити моральну 

шкоду, образа чи навіть страждання дитини не є 

достатніми критеріями, бо можуть бути виклика-

ними, наприклад, незадовільною оцінкою в шко-

лі, що, зрозуміло, не кваліфікується як шкідли-

вий вплив на дитину.  

Отже, констатуємо, що, незважаючи на нама-

гання чітко визначити насильство в сім’ї та його 

види, даний закон та коментар до нього не до-

зволяють чітко визначити певні дії родичів як 

насильницькі, а експертні оцінки, які передбача-

ються законом, неможливо позбавити суб’єктив-

ності за допомогою визначень насильства та його 

видів, які даються в законі. Ці ж вади притаманні 
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і правовій літературі щодо насильства по відно-

шенню до дітей. 

Наступним кроком нашого аналізу буде порі-

вняння експлікованого чи імпліцитного розумін-

ня насильства в наведених правових документах 

і тлумачення насильства в юридичній літературі. 

Почнемо з визначень в юридичних словниках та 

енциклопедіях. 

У Юридичній енциклопедії (Київ) ми знаходи-

мо таку дефініцію насильства: «умисний фізичний 

чи психологічний вплив однієї особи на іншу, про-

ти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, мораль-

ну, майнову шкоду, або містить у собі загрозу за-

подіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою. 

Такий вплив на людину здійснюються вчиненням 

певних умисних діянь» [32, с. 168]. 

 Юридична енциклопедія під редакцією 

М.Ю.Тіхомірова (Москва) дає таку дефініцію: 

«Насильство (англ. violence) – фізичний та пси-

хічний вплив однієї людини на іншу, яке пору-

шує право громадян на особисту недоторканість 

(у фізичному та духовному сенсі)»[28, с. 342]. 

 На нашу думку такі визначення не розкрива-

ють правового змісту даного поняття, зокрема, 

чи йдеться в першому визначенні про факт наси-

льства чи лише про загрозу його, коли «вплив .. 

містить в собі загрозу заподіяння зазначеної 

шкоди...»? З цього визначення випливає, що у 

насильства завжди має бути злочинна мета, що 

на нашу думку не є вірним.  

Також далі будуть аналізуватися такі види на-

сильства, як системне, символічне, які ніяк не 

відображені у цьому визначенні, вони, крім того, 

по-перше, не передбачають суто міжособових 

відносин, по-друге, не можуть бути визнані суто 

«умисними діяннями».  

 Щодо другого визначення: воно відсилає нас 

до ще більш «розмитого» поняття «недоторкано-

сті» і містить в собі ті ж самі вади. Також треба 

зазначити, що обидві статті відносять насильство 

до злочинних діянь і не враховують легітимного 

насильства.  

Наведемо ще декілька юридичних визначень 

насильства: 

Згідно визначенню Ф.Джавадова, це «суспі-

льно-небезпечний, протиправний, умисний 

вплив на організм людини, здійснюваний проти 

його волі та спрямований на спричинення шкоди 

життю та здоров’ю» [5, с. 11]. 

Дефініція Л.Сердюка виглядає так: «Зовніш-

ній з боку інших осіб умисний та протиправний 

вплив на людину (або групу осіб), здійснюваний 

поза або проти його волі та здатний призвести до 

органічної, фізіологічної та психічної травми, та 

обмежити свободу його волевиявлення та дії» 

[25, с. 22]. 

Д.Попов визначає насильство як «суспільно-

небезпечний, протиправний, умисний вплив, який 

здійснюється однією особою на іншу, що спричи-

нило чи може спричинити заподіяння шкоди, пе-

редбачуваної законодавством» [21, с. 34]. 

У цих трьох формулюваннях відзначимо шість 

аспектів, які з нашої точки зору не є незаперечними 

у тлумаченні даного поняття – це вплив, який ха-

рактеризують умисність, протиправність, спрямо-

ваність проти волі, заподіяння шкоди, об’єктом, 

якого виступає людина або група осіб.  

Як ми спробуємо показати далі насильство може 

бути неумисним, легітимним, непов’яза-ним саме з 

волею, таким, що не заподіює шкоди, спрямованим 

не проти людей, а, наприклад, проти тварин. 

Отже, наведені визначення, скоріше експлі-

кують проблемне поле, пов’язане з розумінням 

насильства, ніж дають остаточну дефініцію, яка б 

могла слугувати основою для використання тер-

міну у текстах законів та інших правових актів. 

Треба сказати декілька слів стосовно істори-

ко-правового аспекту насильства у вітчизняному 

праві. Уперше узагальнююче поняття злочинно-

го насильства згадується в Статуті князя Яро-

слава про церковні суди (XI ст.): «насиліть» 

означає один зі способів викрадення нареченої 

для вступу в шлюб. З 1845 р. (йдеться про «Уло-

жения о наказаниях уголовных и исправитель-

ных») законодавчий термін «насильство» («на-

силие») тлумачився вузько як побиття або інші 

дії, що спричинили фізичний біль. З того часу 

законодавчий термін (він означав тільки фізичне 

«насильство») розумівся вузько, як побої або ін-

ші фізичні дії, що спричиняли біль [31, с. 6–8].  

Зазначимо, що у вітчизняному праві поняття 

«насильство» з’являється не як запозичення кон-

кретного терміну, скажімо, європейського права, 

а має свою власну історію і безпосередній 

зв’язок з культурою, в тому числі і відповідні 

зміни в законодавстві відбуваються саме під 

впливом змін у суспільній свідомості (до речі, 

така ж доля даного поняття і в іноземному праві). 

Тобто краще розуміння «насильства» в праві 

можливе саме через прояснення культурних ко-

нотацій цього поняття. 

Не дивлячись на визначальну роль насильства 

у творенні історії (згідно П.Рікьору насильство 

та історію поєднує знак дорівнює [22, с. 27]), у 

текстах давніх культур ми знаходимо здебільшо-

го моральне засудження насильства. Це стосу-

ється і даоської книги «Дао де цзін», і буддизму, 

в якому обґрунтовувалося поняття ахімси (неза-
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подіяння зла іншим), давньоєгипетських та дав-

ньоєврейських писань. Але в давніх культурах 

ми також зустрічаємо інтерпретацію насильства 

як справедливого, наприклад, у Біблії, у вигляді 

«Божої кари». Право на таке насильство нале-

жить лише Богові (у монотеїстичних релігіях), 

або спеціально визначеним силам, наприклад, 

персоніфікованим «силам карми», які, здійсню-

ючи його, не несуть відповідальності перед Ви-

щим судом. Але приєднання до певних проявів 

Вищої сили можливе як раз через застосування 

реального чи символічного насильства, наприклад, 

з допомогою ритуалів кревного родичання або єд-

нання у культовому причасті до жертовної крові. 

Позитивний сенс цих обрядів – набуття учасника-

ми нових якостей, укріплення соціальних зв’язків, 

утвердження групової моралі (закону).  

Ці аспекти розуміння насильства знайшли за-

кріплення у культурі в поняттях «справедливого» 

та «легітимного насильства». Так потрактоване 

насильство має довгу еволюцію, одним з етапів 

якої є його десакралізація (починаючи з Нового 

часу) і осмислення як прерогативи держави.  

X. Нибур вбачав у насильстві «Природну фо-

рму політичної діяльності і соціальної поведінки 

людей». За його думкою військові, насильницькі 

засоби боротьби за владу та привілеї є такими ж 

унормованими як і мирні, ненасильницькі [16]. 

Л. Гумплович та К. Каутский оцінювали на-

сильство, завоювання як первинний фактор істо-

ричного розвитку, утворення классів та держав. 

[16] Незважаючи на неоднозначність сучасних 

оцінок концепцій Р. фон Ієрінга та Л.Гумпло-

вича., треба вказати на їх теорії походження та 

існування держави та права, в яких насильству 

відводиться провідна роль. Р. Ієрінг фактично 

підпорядковував право державі, Полемізуючи з 

історичної школою права, зокрема Савіньї, яка 

тлумачила створення та розвиток права як посту-

повий, безболісний та мирний процес, подібний до 

становлення та еволюції мови, Р.Ієрінг у праці 

«Боротьба за право» обстоює протилежне: «Життя 

права є боротьба народів, державної влади, проша-

рків населення, індивідів», «будь-яке право в світі 

має бути здобуто у боротьбі». Фактично у цій бо-

ротьбі припустимим є і застосування сили проти 

тих, хто чинить опір державі [див. 16]. 

Л.Гумплович виступає категорично проти то-

го, щоб характеризувати державу як орган вми-

ротворення, примирення протилежних інтересів. 

Йому належить бути органом примусу та насил-

ля. Згідно Л.Гумпловичу, існування суспільства 

без державного примусу неможливо. «Для дер-

жави,— пише Л.Гумплович,— право і правопо-

рядок, якщо на них дивитися з висоти історії, є 

лише засобами» [16].  

Такі погляди на насильство є радикальними і 

навряд чи виваженими, але і протилежні точки зо-

ру не виглядають беззаперечними. Сучасний дос-

лідник Б.Крик пише: «Тенденція принижения або 

забуття позитивної ролі насильства містить в собі 

небезпеку хибної інтерпретації характеру та при-

чин певних соціальних явищ... Поняття «насильс-

тво» та «творення» («созидание») знаходяться зна-

чно в більш тісному та прямому зв’язку одне з од-

ним, ніж це нам уявляється» [16].  

М. Вебер, також пов’язуючи насильство з фун-

кціонуванням держави, зокрема стверджує, що 

державу неможливо визначити соціологічно у тер-

мінах її цілей або змісту її діяльності, оскільки не-

має такої задачі, яка була б винятковим надбанням 

держави. Тому чітко окреслену ознаку держави 

треба шукати у засобах, що вона використовує. 

Таким засобом, на його думку, й виступає насильс-

тво. Державне, легітимізоване насильство, таким 

чином, розуміється як нейтральний засіб, втрачаю-

чи суто негативні моральні конотації.  

Ханна Арендт не заперечує, що феномен вла-

ди необхідно містить елемент «обмеженого» на-

сильства, хоча в той же час вона вважає, що не 

можна зводити владу до «негативної» функції 

насильства. 

Шодо видів насильства, які може використо-

вувати держава, то, наприклад, Е. Дюркгейм 

стверджував: «Непряме насильство також успі-

шно придушує свободу», [6, с. 390], а Е.Тофлер 

вважав неповноцінною владу, засновану на то-

тожності сили та насильства. Розвиваючи саме 

цю думку Тофлера, С.Сливка говорить про необ-

хідність збалансованості в суспільстві, а насильс-

тво має виступати якщо не в якості віртуальної 

можливості, то як надзвичайний захід: «Запобіган-

ня до насильства свідчить про те, що в суспільстві 

вичерпується потенціал для ведення конструктив-

ного діалогу і боротьба ідей переростає в боротьбу 

проти особистостей, які є їх носіями» [26, с. 170]. 

Але в цих трьох останніх інтерпретаціях насильст-

во не повинно зникнути з владного простору, а має 

виступати як важливий аргумент держави у взає-

модії з суспільством, який може бути задіяний за 

умов необхідності, а відтак його значимість не 

зменшується, а просто набуває іншого статусу. 

Саме так, як легітимацію владного насильст-

ва, осмислює феномен права і німецький філо-

соф права Густав Радбрух [див. 23]. 

Витлумачення насильства К.Марксом та 

Ж.Сорелем можна представити як апологію 

справедливого насильства, яке вже постає як ан-
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тидержавне, але його виправдовує «історична 

правда». Шевченкове: «Поховайте та вставайте!» 

як і багато інших гасел національно-визвольних 

рухів передбачають подібне тлумачення справе-

дливого і історично виправданого насильства. 

Отже, в якості попереднього висновку, зазна-

чимо, що намагання представити насильство ви-

ключно як негативне явище, що ми бачили у за-

конах та правовій літературі, бажання усунути чи 

подолати його, певною мірою виглядає конфрон-

таційним по відношенню до інших сфер культури. 

Характер присутності насильства в культурі від 

початку набув певної аксіологічної амбівалентнос-

ті, яка характерна і для культури сучасної, зокрема, 

літератури та мистецтва, що яскраво ілюструє літе-

ратурознавче дослідження Д.Жмурова. 

Цей автор у статті «Насильство (агресія) і лі-

тература» [див. 7] наводить класифікацію так 

званого інтердискурсивного насильства в літера-

турі. Зображення насильства на папері, з його 

точки зору, може бути способом зорієнтування 

читача, створення настрою та фону. Хоча ця кла-

сифікація не позбавлена вад, наведемо основні 

види насильства представлені в ній:  

Фізичне насильство — будь-яке порушення 

фізичної цілісності персонажів. 

Моральне насильство — відбувається тоді, 

коли персонажу спричиняються душевні страж-

дання. Образ «морально «зґвалтованої» людини 

змалював М.Гоголь у повісті «Шинель». 

Нейтральне насильство. Воно, з точки зору 

автора використовується для того, щоб показати 

негативних та позитивних персонажів, (хоча ця 

думка Д.Жмурова виглядає суперечливою). Таке 

насильство зустрічається досить часто. Напри-

клад, у «Мері Поппінс» Памели Треверс змальо-

вується така картина: «...Потім Мері зробила ду-

же дивну річ — вона відламала у себе два пальці 

і дала їх Джоні та Барбі...».  

Гротескне насильство. Наприклад, «жорсто-

кість» як інструмент «парадоксу» в літературі.  

Трагічне насильство. Емоції, які Аристотель 

визначив як сутність трагедії, це співчуття та 

страх. А отже, сцени насильства, що викликають 

співчуття, і є трагічні.  

Гумористичне насильство. Ось одна з репліка 

з твору А. Бірса «Клуб батьковбивць», яку про-

мовляє матір, звертаючись до свого сина, щойно 

відрізавшого вухо немовляті у колисці: «Джон, 

ти мене дивуєш». 

Традиційне насильство. Воно часто зустріча-

ється у казках. Це, наприклад, сюжети про битви 

богатирів зі злими силами.  

Дидактичне насильство.. Тобто з допомогою 

«насильства» навчають. 

Сцени «насильства» необхідні для підви-

щення рівня контролю над дитиною або для по-

дальшої її соціалізації. 

Магічне насильство. Наприклад, колискова з 

побажанням смерті дитині, яке, можливо, ініціює 

символічний перехід її до сну. 

Методологічне насильство. Використовуєть-

ся як засіб виразу художньої концепції. «Єдине, 

що реально впливає на людину – це жорстокість» 

(А. Арто).  

Ігрова агресія. Уявіть ситуацію: вас на вулиці 

оточує натовп дивно одягнених людей, вони го-

лосно кричать, щось вимагають, погрожують... 

Те, що виглядає, як агресія, слов’янський обря-

довий фольклор... 

Дотекстуальна агресія. Вона має місце у випа-

дках, коли автор намагається зрозуміти свого героя 

і вчиняє акт агресії, щоб вжитись у його роль. 

Посттекстуальная агресія має місце у випа-

дках, коли письменник здійснює вигаданий ним 

злочин.  

Крім цього Д.Жмуров наводить як види ін-

тердискупсивногго насильства: конкуренцію, 

грубість, стосунки з родичами, асоціативну агре-

сія, праве (неправе) насильство.  

Підсумовуючи занурення в літературний кон-

текст, констатуємо, що насильство в культурі 

може бути амбівалентним, а його зображення – 

невід’ємна частина мистецтва, в тому числі при-

значеного для дітей. 

Перейдемо до філософських визначень наси-

льства, і почнемо саме з тих позицій, які, на наш 

погляд, сформували сучасне праворозуміння.  

Російський філософ Іван Ільїн у полеміці зі 

Львом Толстим пропонував свій варіант вирі-

шення проблеми визначення «насильства». Він 

вважав, що доцільно зберегти термін «насильст-

во» для позначення всіх випадків ганебного 

(предосудительного) примусу, що йдуть від злої 

душі, або спрямовуючого на зло, – і встановити 

інші терміни для позначення неганебного (не-

предосудительного) примусу, що йде від добро-

зичливої душі або спонукає до добра. Тоді, на-

приклад, поняттю самопримушування будуть 

підпорядковані, з одного боку, поняття самоспо-

нукання і самопримусу, з іншого – відповідні 

види психічного та фізичного самонасильства, і 

далі, поняттю зовнішнього примушування бу-

дуть підпорядковані, з одного боку, поняття пси-

хічного спонукання, фізичного спонукання і 

припинення (пресечения), з іншого – відповідні 

види психічного насильства над іншими; і тільки 
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тоді крізь прояснену термінологію, вперше, на 

думку філософа, виявиться проблема неганебно-

го (непредосудительного) примушування і його 

різновидів як така. [12, с.53–54]. 

 Немов би виконуючи настанови І.Ільїна, зако-

нодавство (в даному випадку українське) засуджує 

насильство і намагається замінити це поняття си-

нонімами (примус), якщо йдеться про ті діяння, що 

не є злочинами чи аморальними вчинками.  

Але таке тлумачення аналізованого поняття 

звужує його і намагається викреслити з «семан-

тичного поля» дуже суттєві сектори «справедли-

вого покарання», «відплати», і, безумовно, ви-

глядає на сьогоднішній день анахронічним. Роз-

межування понять примус та насильство, особ-

ливо коли йдеться про політико-правову сферу, 

не є характерним для більшості мислителів, які 

аналізували дану проблематику. У першу чергу 

це стосується вже згаданих М.Вебера та 

Х.Арендт, підхід яких до держави як до «інсти-

туту примусу–насильства» вже згадувався. І то-

му, незважаючи на спроби деяких правознавців 

розмежувати ці два поняття [див.18] задля того, 

щоб зберегти за державою право на «примус», а 

поняття «насильство» використовувати для тав-

рування правопорушників, ми будемо спиратися 

саме на широке трактування насильства, яке 

включає в себе різні способи примушування.  

Далі спробуємо звернутися до сучасного суто 

філософського контексту і, зокрема, спробуємо 

продемонструвати, що сучасний філософській 

підхід до визначення насильства не може ґрунту-

ватися на пропонованому І.Ільїним моральному 

фундаменті.  

Для прояснення сучасної ситуації філософсь-

кого осмислення насильства звернемося до книги 

професора Йєльського університету Б.Капустіна 

«Моральний вибір у політиці» [див. 13]. Автор, 

аналізуючи західну літературу щодо «насильст-

ва» доходить дивного висновку: «У літературі — 

і особливо у сучасній — повторюються мірку-

вання про те, що політичній теорії майже нічого 

сказати про насильство і вона має залишити цю 

тему «технікам» від політики (Х.Арендт), що 

насильство взагалі навряд чи є корисним понят-

тям (Д.Річз), що проблема його визначення не 

має рішення (Ж.Бодріяр), що філософія не ціка-

виться насильством (О.О’Ніл), що немає загаль-

ної теорії насильства і не слід чекати на її появу 

(Д.Муро-Руїз), що проблема насильства давно і 

надійно «маргіналізована» в західній політичній 

філософії, і саме намагання до її осмислення ви-

магає певних зусиль задля реконструкції вже 

усталених філософських конвенцій (Е.Больсин-

жер)» [13, с. 283]. Складність визначення, так, при-

наймні здається Б.Капустіну, примушує М.Фуко 

відмовитися від оперування терміном «насильст-

во» і «розчинити» його в позбавленій якогось нор-

мативного виміру концепції влади як «дисципліну-

вання» та «нормалізації» [13, с. 304–305]. 

Початок використання терміна «насильство» 

дав Аристотель, який у «Фізиці» та «Метафізиці» 

використовував поняття biai та biaios, які озна-

чають протидію природі, у розумінні внутріш-

ньої природи речі. Таке розуміння насильства 

корелює з протиставленням його «потребам» же-

ртви, які не задовольняються, або «потенціалу», 

який не розкривається в результаті заподіяного 

насильства. Недоліками такого підходу, який ха-

рактерний і для багатьох сучасних дослідників 

(Й.Гальтунг) і, до речі, представлений у «Законі 

про захист від насильства в сім’ї», є складність 

визначення природи та природних потреб. Про-

блемність «фундаментальних потреб» полягає у 

неможливості тлумачити їх як «об’єктивні сутнос-

ті» людського життя, що не залежать від інтерпре-

тацій тих, хто ці потреби відчуває і тих, хто їх за-

довольняє. Якщо ж визнати, що «фундаментальні 

потреби» культурно-історичний продукт інтерпре-

тацій, то визначення насильства, яке базується на 

цьому понятті виглядає «порожнім».  

Серед інших Б.Капустін аналізує лінгвістич-

ний підхід до проблеми П.Рікьора, який намагав-

ся розрізнити насильство та інформацію в мові. 

Подібні способи визначення насильства викори-

стовують і інші автори [див. 4]. Але цей підхід 

має серйозну опозицію в філософії. Т.Адорно в 

результаті інтерпретації духу та сенсу гегелівської 

філософії, утворює формулу «думка–праця–

насильство». А Л.Вітгенштейн та Р.Нозік, продов-

жуючи це міркування, приходять до висновку, що 

будь-яка логічна аргументація є кінець кінцем на-

сильницькою, бо примушує під тиском раціональ-

них аргументів прийняти точку зору, яку ми відхи-

ляли до того. Яскраві, на думку деяких дослідни-

ків, приклади такого «систематичного насильства 

над співрозмовниками» являють бесіди Сократа, 

змальовані у ранніх діалогах Платона.  

Далі Б.Капустін присвячує багато уваги розг-

ляду та критиці визначення англійського філо-

софа Джона Кіна: «Насильство краще розуміти 

як небажаний фізичний вплив груп (людей) 

та/або індивідів на тіла інших, які в результаті 

цього зазнають наслідків, які варіюють від шоку, 

синців, подряпин до каліцтв навіть смерті. Наси-

льство — акт, що виражає стосунки, в яких 

об’єкт насильства недобровільно третирується не 

в якості суб’єкта, чия «іншість» визнається та 
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шанується, а лише як річ, яка потенційно заслу-

говує того, щоб йому заподіяти шкоду або навіть 

ліквідували» [13, с. 284–285].  

Погоджуючись з Б.Капустіним, що Д.Кін 

звужує поняття насильства, зводячи його до суто 

фізичного впливу, зосередимо увагу на іншому 

аспекті критики. Дослідника не влаштовує спря-

мованість впливу проти «бажань» жертви наси-

льства, він вважає, що не бажання, а воля та ро-

зум мають дискримінуватися у випадках, які 

вважатимуться насильством.  

«Розум, представлений як гегелівський 

«об’єктивний дух», тобто як раціональна органі-

зація життя людей у суспільстві, є пригнічення 

(подавление) насильства — злочинів, необґрун-

тованих замірів, хаосу, який несе неприборкана 

стихія приватних егоїзмів. Філософія як артику-

ляція Розуму ладна явити теорію його розвитку 

та побудови, тобто того, як відбувається приду-

шення насильства. Але в цій теорії придушення 

насильство буде завжди чимось таким, що витіс-

няється та вислизає» [13, 284]. Щоб вловити цей 

феномен, Жак Деріда вигадав вдалий, за думкою 

Капустіна, вираз: «конституююче Інше». Йдеть-

ся про поняття, певною мірою опозиційне й ко-

релятивне до того, що визначається. Щодо наси-

льства, як це тлумачить Капустін, таким понят-

тям виступає Розум. «Без пригнічуваного наси-

льства саме існування Розуму не виправдане і 

незрозуміле, і в цьому сенсі Розум залежить від 

насильства та конституюється ним»[13, с. 318]. 

Дозволимо собі не погодитися з дослідником 

і, посилаючись на наведені нижче підходи до 

насильства (П.Бурдьє, Й.Гальтунга та ін.), ствер-

джувати, що таке уявлення про насильство дуже 

звужує межі цього феномену, як він представле-

ний у соціальному житті і в сфері права. Прикла-

ди, що наводяться Б.Капустіним у книзі і диску-

сія з ним підчас Міжнародної наукової конфере-

нції в Алмати (липень 2005 р.) виявили, що згід-

но такому розумінню насильства, воно не може 

мати місця, наприклад, по відношенню до дітей, 

бо діти не наділені Розумом в «гегелівському» 

його розумінні. І, зважаючи на правовий аспект 

проблеми, такий підхід ставить під сумнів необ-

хідність «захисту дітей від насильства» і прий-

няття відповідних законів. 

Але ґрунтовний і масштабний аналіз «насиль-

ства» Б.Капустіним заслуговує на окреме звер-

нення до його книги. У цій статті ми лише наве-

демо ще один «деконструктивістський» по від-

ношенню до можливостей визначення насильст-

ва, але евристичний аспект його підходу до про-

блеми. Йдеться про розрізнення насильства як 

факту і моральної його оцінки. Російський вче-

ний дуже слушно зауважує, що зведення насиль-

ства до порушення моралі, а подібних визначень 

він наводить декілька, нічого не відкриває в при-

роді насильства. Наприклад, «американський 

філософ Бернард Герт так відповідає на питання 

«Що таке насильство?»: Це порушення заповідей 

Декалогу (особливо перших трьох)» [13, с. 295]. 

(Скоріше за все йшлося про інші за нумерацією 

заповіді Мойсея – Д.К.) 

Такі визначення згідно Б.Капустіну є бездо-

ганними, бо абсолютно беззмістовні. «Насильст-

во не посідає нічого, чого би не було в моралі, а 

лише наділяє його зворотним знаком. Обертання 

в порожнечі досягає апогею, коли з’ясовується, 

що і в моралі немає ніякого змісту. Бо сама мо-

раль – це є форма думки. Який може бути зміст в 

«золотому правилі» до тих пір поки воно не за-

стосоване до чогось?» [13, с. 295]. Капустін від-

значає, що подібні визначення називають пара-

зитичними. До цього ж типу належать і ті дефі-

ніції, які протиставляють насильство законові. 

Наприклад: «не санкціоноване законом викорис-

тання сили» [13, с. 295], так пише інший амери-

канський філософ Роберт Пол Волф. А відтак, 

зведення насильства до аморального чи протиза-

конного застосування сили є такими, що лиша-

ють проблему визначення невирішеною, бо саме 

правове тлумачення насильства вже ґрунтується 

на немов би внутрішньо притаманній насильству 

аморальності чи протизаконності. Ми вище на-

водили подібні визначення насильства, які до-

сить розповсюджені в юридичній літературі і 

законах. І бачили, що насильство у деяких зако-

нах наділяється характеристикою внутрішньо 

притаманної злочинності, хоча ця злочинність, 

як це випливає з такого роду визначень, має бути 

порушенням якогось закону, а без вказування на 

конкретний закон, втрачається сенс таким чином 

визначеного поняття. 

Але якщо протиставлення насильства моралі 

взагалі дійсно виглядає беззмістовним, то певні 

моральні категорії, як наприклад «любов», у пе-

вних філософських традиціях можуть бути більш 

евристичними у сенсі визначення насильства. 

Можна згадати відому статтю Л.Толстого «Закон 

насильства та закон любові». Цю ж лінію продо-

вжує А.Гжегорчик «Розглядаючи способи та 

умови ненасильницьких дій, ми відзначили, що 

ці дії пов’язані з певним моральним ідеалом по-

ведінки в конфлікті.... Цей ідеал є моральним 

наслідком установки, яку можна назвати лю-

бов’ю до кожної людської істоти» [4, с. 64]. 

Аналіз намагань визначення насильства через 
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протиставлення певним категоріям, а також че-

рез genus proximum та differentia specifica (най-

ближчий рід та видову ознаку) підштовхнув нас 

до спроби сконструювати два ряди понять – тих, 

які є протилежними до насильства і тих, через 

які воно визначається.  

Корелятивними до насильства є негативний 

вплив, примус, заподіяння шкоди, погроза, му-

чення, панування, влада, дисциплінування, 

нав’язування, маніпулювання. Опозиційними по 

відношенню до насильства в різних його інтерп-

ретаціях виступають поняття права, закону, сво-

боди, волі, бажання, здоров’я, життя, безпеки, 

потреб, користі, розуму, моралі, любові, екологі-

чності поведінки.  

Отримавши цей перелік, ми з певною ймовір-

ністю можемо визначити межі, нехай дуже ши-

рокі, в яких можна говорити про прояви насильс-

тва. Аналіз цих списків в контексті присутності 

«насильства» в правотворчості (та правозастосу-

вання) може бути темою окремого дослідження, 

але навіть просте перерахування даних термінів 

дозволяє окреслити «тезаурус» насильства у су-

часному філософсько-правовому дискурсі.  

 Говорячи про сучасність, треба окремо виділити 

види насильства, які почали досліджуватися лише в 

останні десятиліття, в першу чергу до них можна від-

нести структурне та символічне насильство. 

Структурним називається включене у соціальну 

систему насильство, яке виявляє себе у нерівному 

розподілі влади і, як результат, у нерівних можли-

востях. Воно виступає засобом, який використовує 

влада задля режимів перешкоди індивідам та гру-

пам повністю реалізувати свій потенціал. Автор 

даної концепції, Йоган Гальтунг, зазначав, що таке 

«насильство» синонімічне соціальній несправедли-

вості. Якщо спроектувати це розуміння насильства 

на законодавство, то ми побачимо, що воно ніяк не 

враховується у аналізованих законах, що ще раз 

демонструє відмінність філософських та правових 

інтерпретацій терміну.  

Згідно П. Бурд’є [див. 2], суспільство являє 

собою сукупність стосунків (відносин), які утво-

рюють «поля», що відповідають різним типам 

влади. За його думкою неможлива редукція од-

ного поля до іншого. Одним з центральних по-

нять його теорії є Habitus, структуровані соціа-

льні стосунки, сукупність схем інтеграції та інте-

ріоризації різних полів, система сталих групових 

та індивідуальних установок, орієнтацій, які фу-

нкціонують як матриці сприйняття та способів 

діяння. Habitus, структуруючи сприйняття, мис-

лення, та поведінку, відтворює соціально-

культурні правила, «стилі життя» різних соціа-

льних груп. Будь-яка влада тримається не тільки 

за рахунок прямого насильства, а здебільшого 

через визнання її легітимності. Таким чином 

влада здійснює «символічне насильство», 

нав’язуючи свою систему значень, ієрархію цін-

ностей, які набувають «природного» характеру. 

Символічна влада виникає і функціонує за спів-

участі пригнічуваних нею людей. Легітимність 

такої влади ґрунтується на незнанні, несвідомо-

му прийняття панівних цінностей та установок. 

Незнання, за думкою Бурд’є, цє неповне або міс-

тифіковане знання. «Структурна містифікація» – 

не є свідомим обманом, оскільки під її впливом 

перебувають і самі містифікатори. З допомогою 

«символічного насильства» кристалізується сис-

тема відносин «панування–підкорення». Тут ми 

також маємо констатувати, що дана інтерпрета-

ція насильства не знайшла поки що місця у пра-

вовому дискурсі, і зокрема, в законодавстві. хоча 

аналіз різних видів насильства у сім’ї чи у систе-

мі освіти (йдеться про сучасні експертні методо-

логії) має виявити такий його вид, причому він 

«вмонтований» у сімейні та освітні відносини на 

рівні структурних складових, і виокремити таке 

насильство, «подолати» його можна лише зруй-

нувавши самі ці соціальні інститути. А отже ми 

ще раз бачимо, що філософська інтерпретація 

аналізованого поняття передбачає конотації, які 

не відповідають базовому тлумаченню та «стиг-

матизації» насильства у праві. 

Слід зазначити, що намагання знайти нові інте-

рпретації феномену насильства тривають, напри-

клад, Ж.Бодрійяр відносить всі раніше визначені 

види до так званого експлозивного насильства, а 

надбанням сучасності, на його думку, виступає 

«імплозивне насильство» [див. 1, с. 117–127].  

Аналізуючи феномен насильства з точки зору 

можливого подальшого розвитку уявлень про 

нього, доцільно звернутись до визначення наси-

льства у Словнику з прав людини, яке, на наш 

погляд, дає один з варіантів осягнення перспек-

тив майбутнього розуміння насильства. «Насиль-

ство – це демонстрація сили для надання впливу 

або знищення. Воно може бути зображено як де-

кілька концентричних кіл із чітким «ядром» у 

центрі і розмитих по краях: 

1. Ядром можна вважати пряме фізичне наси-

льство, заподіяне людям; 

2. Опускаючи обмеження «фізичне», ми мо-

жемо включити «психологічне насильство», мен-

тицид, зловмисні маніпуляції і т.п.; 

3. Опускаючи обмеження «пряме», ми може-

мо включити непрямі форми насильства; 



 Д.Ю. Кобринський 

222 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

4. Опускаючи обмеження «людей», ми може-

мо включити інших живих істот: насильство, 

жорстокість до тваринних; 

5. Опускаючи обмеження «організмів», ми 

можемо включити екоцид, насильство стосовно 

навколишнього середовища; 

І так далі, опускаючи усе більше обмежень, 

ми можемо розширити поняття насильства, 

включивши в нього: 

1. Насильство стосовно структур, систем, іде-

ологій і т.п.; 

2. Насильство стосовно самооцінки, гідності, 

незалежності і т.п.; 

3. Оформлене соціальне насильство або «со-

ціальна зіпсованість», що означає зменшення 

життєздатності або індивідуальної придатності в 

силу традицій, звичаїв, обрядів населення. 

4. Інституціональне насильство; 

5. Структурне насильство» [27]. 

У цьому визначенні підкреслюється дуже ва-

жливий, на наш погляд, момент: динаміка істо-

ричного розгортання–усвідомлення насильства, 

яке призводить в тому числі й до розширення 

кола визнаних жертв насильства, яке було до пе-

вного часу обмежене лише людьми. І цей аспект 

інтерпретаційного переосмислення вже знахо-

дить відображення в правотворчій практиці. 

За даними інтернет–сайту America.ru у штаті 

Мен законодавчі органи обмірковують прийнят-

тя нового закону, який захищає домашніх тва-

рин. Ініціатори закону виступають за те, щоб до-

машні тварини теж відносилися до категорії тих, 

хто потребує захисту правоохоронців у випадках, 

коли хтось з власників постійно вдається до на-

сильницьких дій і загрожує іншим родичам. Не-

обхідність прийняття даного акту зумовлена час-

тотою випадків, коли задля впливу на своїх 

жертв домашні тирани використовують улюбле-

нців другої половини чи дітей.. Цей приклад, як і 

корелятивні формулювання харківських право-

захисників: «Психологічне насильство проявля-

ється також у ... шкоді, що її спричинено домаш-

нім тваринам» створюють, на наш погляд, мож-

ливості перспективи долучення до категорії 

об’єктів насильства представників тваринного 

світу. Ще одним кроком у напрямку здійснення 

такої можливості є включення в кримінальний 

кодекс статті, що передбачає покарання за «му-

чення тварин», а «мучення», як трактується у 

декількох статтях Кримінального кодексу є од-

ним з видів насильства.  

У коментарі до статті 209 Кримінального ко-

дексу України «Жорстоке поводження з твари-

нами» об’єктом злочину визначаються «моральні 

засади суспільства в частині ставлення до тва-

рин. Небезпека цього злочину полягає в тому, що 

жорстокість виявлена щодо тварин, стає нормою 

поведінки, поширюється і на взаємини з людьми, 

відіграє негативну роль у вихованні молоді. Пре-

дметом цього злочину є тварини, що належать до 

хребетних.... Об’єктивна сторона злочину може 

виражатися у двох формах:  

– знущання над тваринами, 

– нацькування тварин одна на одну» [17, с. 700].  

Аналізуючи цитований уривок, ми бачимо, 

що коментатори Кримінального кодексу так чи 

інакше намагаються уникнути визнання тварин 

об’єктом насильства, а відтак і відповідної ква-

ліфікації злочину. Але логіка підказує, що нега-

тивна моральна складова насильства, проти якої 

спрямований цей закон, проявляється безпосере-

дньо, а не опосередковано, у жорстокому став-

ленні і до тварин. 

Додамо цікаву думку Р.Рорті: «Засноване на 

засадах свободи та релятивізму, сучасне суспіль-

ство не визнає спільних властивостей людської 

природи, крім одного: здатності відчувати біль. 

Виступаючи як позалінгвістична даність, біль є 

феноменом, зрозумілим без словників»[24]. 

Розвиваючи цю думку можна з одного боку 

прийти до чергового, але евристичного визначення 

насильства («вплив, який спричинює біль»), а з 

іншого усвідомити, що, дійсно, не тільки люди 

можуть від нього потерпати: А отже, біль може 

бути ще одним індикатором насильства. 

 Евристичним може бути також розгляд наси-

льства як особливого аспекту комунікативного 

акту. Слід зазначити, що в певному секторі діянь 

чи ситуацій, у яких ми можемо зафіксувати на-

сильницьку складову, розуміння події комуніка-

нтами може співпадати, але це співпадіння лише 

окреслює консенсусний відрізок насильства. А 

поза межами цього відрізку, але так би мовити на 

прямій «насильства» ми знаходимо добровільно 

обраний примус, свідоме чи неусвідомлене деле-

гування певної частини свободи, когнітивний 

дисонанс волі та бажань або різних мотивів, пра-

гнення до протиборства з іншою силою. Усклад-

нене цими конотаціями явище не може бути од-

нозначно трактованим ані з точки зору моралі, 

ані з позиції права. Ставлення до «іншого» в ко-

мунікації може розглядатися лише як один еле-

мент комунікативної стратегії або комунікатив-

ного акту. І стратегія і акт передбачають багато 

разів відображене у дзеркалі «іншого» ставлення 

до нього «я» і усвідомлення цього ставлення з 

боку «я». Така безкінечність має свої точки фік-

сації, які і повинні бути розглянуті в якості конк-
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ретних ситуацій і слугувати для визначення пра-

вового статусу стосунків між комунікантами. Ці 

ситуації можуть підпадати під урегульовані за-

коном випадки, а можуть створювати нові «кей-

си», які вимагають новацій у законодавстві.  

Саме проблематика «насильства», як ми нама-

галися показати, приховує багато підводних ка-

менів, зіткнення з якими буде призводити до по-

глиблення правового розуміння поняття та уточ-

нення законодавчих актів.  

Висунемо гіпотезу, що задля нормального іс-

нування суспільства в тому числі, сучасного, 

зберігається необхідність насильства. Владне 

насильство є атрибутом держави і тому навряд 

чи може обговорюватись його усунення. Аналіз 

присутності інших видів насильства – структур-

ного, економічного та інших теж не дозволяє го-

ворити про них, як про злочини конкретних осіб 

чи організацій. Наявність психологічного наси-

льства в міжособових та суспільних стосунках є 

складним явищем, яке визначити досить важко, 

особливо маючи на увазі проблему усвідомлення 

такого насильства його жертвою чи жертвами і 

вже згадану неоднозначність комунікативних 

вимірів насильства. Тому подолання психологіч-

ного (психічного) насильства навряд чи є зада-

чею суто правовою, а покарання за нього не мо-

же бути врегульованим правом без спеціальних 

експертних процедур із залученням психологів, 

педагогів, соціальних працівників.  

Проблема подолання насильства в суспільст-

ві, справедливого покарання за злочинне насиль-

ство, захисту від насильства, в тому числі, дітей, 

має вирішуватись на шляху теоретичного – пра-

вознавчого, філософського, психологічного, со-

ціологічного – осмислення насильства та 

пов’язаних понять, наприклад «культ насильст-

ва». Дуже важливим є прояснення моральної чи 

аморальної складової насильства, відокремлення 

розуміння насильства як факту від морального 

засудження будь-якого насильства. 

Ми бачимо три шляхи можливого узгодження 

філософського розуміння насильства та необхідно-

сті правового визначення терміну. Перший – від-

мовитися від криміналізації насильства як такого, а 

вважати його обтяжуючою обставиною. Тут маєть-

ся на увазі лише фізичне насильство, яке в такому 

випадку дорівнює застосуванню сили. 

Другий: чітко розрізнити легітимне і нелегі-

тимне насильство. Задля цього необхідно буде 

вирішити проблему суб’єкту та об’єкту насильс-

тва, класифікувати види насильства і визначити-

ся з тим, на що спрямоване насильство: на будь-

яку шкоду, протидію волі чи бажанням жертви. 

Важливо окремо визначити легітимне насильст-

во, зазначити суб’єктів права, які можуть бути 

наділеними правом на насильство: держава, ба-

тьки, вихователі, інші, і чітко встановити межі 

припустимого легітимізованого насильства. 

Третій: усвідомлюючи динаміку розуміння 

насильства, представлену, наприклад, у визна-

ченні Словника з прав людини [27], намагатися 

пристосувати законодавство до розширення кола 

суб’єктів, жертв та видів насильства. 

Перший варіант корелює зі ставленням до на-

сильства у Кримінальному кодексі і деяких зга-

даних законах, але приймаючи його, треба від-

мовитися від поняття «психічного насильства» та 

переглянути «Закон про захист від насильства в 

сім’ї», у якому, нагадаємо, йдеться також і про 

економічне та інші види насильства. 

Щодо другого варіанту, на нашу думку, кращим 

вирішенням проблеми спрямованості насильства є 

протидія бажанням, тобто визначення Д.Кіна, в 

якому фігурує «небажаний вплив». Це дозволяє 

мати більш чіткі критерії для встановлення чи мало 

насильство місце в певному випадку. 

Третій шлях є більш складним і заплутаним, 

але він дозволить поступово узгоджувати філо-

софські новації у тлумаченні даного поняття з 

правовим його статусом.  
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСИЛИЯ 

 

В статье анализируются противоречия юридической и философской интерпретаций понятия 

«насилие». В украинском законодательстве данный термин имеет негативные коннотации, также 

негативно истолковывается насилие в юридической литературе. В то же время осмысление присут-

ствия данного понятия в культуре и его философские определения свидетельствуют об амбивалент-

ном содержании понятия, предполагающем наличие как негативных так и позитивных его аспектов, в 

зависимости от многих сопутствующих факторов. Рассматриваются не представленные в юридиче-

ском дискурсе виды насилия: структурное, символическое, имплозивное. Сопостовляются философ-

ские интерпретации насилия Аристотеля, М.Вебера, Х.Арендт, И.Ильина, П.Рикера, И.Галтунга, 

П.Бурдье, Ж.Бодрияра, Дж.Кина, Б.Капустина и других мыслителей. Анализируется проблема фило-

софской дефиниции насилия и делается вывод о неэвристичности попыток определять данный тер-

мин через противопоставление морали или закону. Осмысливается роль философии права в решении 

данной проблемы. 

http://psylib.org.ua/books/gritz01/sluchajnost'_ironija_i_solidarnost'_rorti.htm
http://psylib.org.ua/books/gritz01/sluchajnost'_ironija_i_solidarnost'_rorti.htm
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Новизна данного исследования состоит в обнаружении несоответствий между содержаниями по-

нятия «насилие» в философском и юридическом контекстах. В частности, на примере анализа не-

скольких законов анализируются возможные негативные последствия проблем определения насилия 

для украинского законодательства.  

В качестве научного результата предлагаются три варианта решения проблемы согласования фи-

лософского и юридического определения понятия, что должно найти отражение также и в законода-

тельстве. Первый: отказ от криминализации насилия и признание его лишь отягчающим обстоятель-

ством, второй: четкое разведение легитимного и нелигитимного насилия, третий: адаптация юриди-

ческого понимания насилия к философскому.  

 

D. Y. Kobrynskiy  

 

PHILOSOPHICAL AND LEGAL DEFINITION OF VIOLENCE 

 

The article analyses contradictions between legal and philosophical interpretations of the concept of vio-

lence. In Ukrainian legislation the term has only negative connotations, the same negatively violence is in-

terpreted in legal literature. At the same time, appreciation of the presence of this concept in culture and of 

its philosophical aspects testify to its ambivalent nature, presupposing both negative and positive interpreta-

tions, depending on many associated factors.  

The types of violence not presented in legal discourse are examined: structural, symbolic, implosive. 

Philosophical interpretations of violence by Aristotle, М.Weber, H. Arendt, I.Ilyin, P.Rikoer, J.Galtung, P 

Bourdieu, J.Bodriyar, J.Kin, B.Kapustin and other thinkers are compared. The problem of a philosophical 

definition of violence is analyzed and conclusions are drawn about setback attempts to draw the definition by 

contrasting the notion of violence to moral values or to the law. The role of legal philosophy is analyzed in 

solving this problem.  

Novelty of this research consists in finding out disparities between the contents of the concept of «vio-

lence» in philosophical and legal contexts. A case analysis of a number of Ukrainian laws is undertaken to 

demonstrate some possible negative consequences that originate from drawing a one–sided legal definition 

of violence.  

As a scientific result three different options are being considered in achieving a more coordinated ap-

proach in philosophical and legal frameworks, that further on could get reflected in legislation. First: waiver 

of criminalization of violence and recognizing violence as part of aggravating circumstances; second: clear 

legal separation of legitimate and not legitimate violence; third: adaptation of the legal understanding of vio-

lence to it’s philosophical definition.  
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О. П. Байдалюк 
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова 

 

ТЕИСТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ АКСИОЛОГИИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА  
 

Вокруг решения проблемы юридического по-

зитивизма, который «изначально не способен 

поднять фундаментальные вопросы правоведе-

ния, создать полную теорию права и правотвор-

чества» [12, c. 16] в современной науке сломано 

немало копий. Одни исследователи, исходя из 

концепции «естественной (небожественной) 

природы государства и права», апеллируют к 

идеалам гуманизма и, как следствие, основывают 

свои доктрины на релятивистской аксиологии. 

Другие, тяготея к теизму, но не определившись с 

природой Theos-а, предполагаемого в качестве 

аксиологической основы права, фактически, ка-

лькируют гуманистические ценности и приходят 

все к тому же позитивизму.  

Проблема эта может быть снята лишь при 

рассмотрении, как аксиологической производной 

религии, вне имманентного Theos–а, обла-

дающего личностной формой бытия и заклю-

чающего с человеком Завет — договор. Такой 

религией, по мнению Гегеля, является христиан-

ство.  

Собственно, договорное право, как норматив-

но-правовой институт (наряду с другими инсти-

тутами права), возникло именно в христианской 

Европе в XI — начале XII веков. И то, что хрис-

тианская церковь стала родоначальницей сис-

темы общеправовых институтов было не только 

историко-конъюнктурной закономерностью. 

Хотя, со времен византийского императора Юс-

тиниана І, сформулировавшего знаменитую тео-

рию «симфонии двух властей» — светской и 

церковной, законодательные инициативы церкви 

и светской власти часто перемежались. Многие 

нормы corpus juris civilis регулировали внутри-

церковные отношения, многие нормы corpus juris 

canonici — светские.  

Учрежденная система права (договорного в 

частности) сохраняла христианскую составляю-

щую до Нового времени. Процесс всеобщей се-

куляризации, порожденный отчасти рационали-

зированной теологией Реформации и, собствен-

но, идеологами Просвещения, привел к замене 

                                                           
 Начало этому смещению положил Константин І, издав 

в 313 г. эдикт о веротерпимости (Миланский эдикт), 

которым было легализовано христианство, ставшее 

вскоре государственной религией империи ромеев. 

христианских ценностей ценностями гуманизма 

и создал другую аксиологическую основу для 

формирования норм, регулирующих социально-

государственные отношения. В договорном пра-

ве это нашло выражение в абсолютизации прин-

ципов свободы воли и автономии сторон.  

В предлагаемом исследовании будет сделана 

попытка указать на теологические истоки ак-

сиологии договорного права в историческом и 

преимущественно философском аспекте. Опор-

ными здесь являются работы американского ис-

торика права Г. Дж. Бермана, немецкого 

классика философии Г. В. Ф. Гегеля, теолога–

реформатора М. Лютера, русского историка 

А. Карташева и др. 

В предисловии к «Философии права» Гегель, 

расставляя исследовательские акценты, делает 

тенденциозное замечание: «поверхностность в 

философии, поскольку она касается вопросов 

нравственности, права и долга вообще, приходит 

по логике вещей к тем принципам, которые и 

составляют поверхностность в этой сфере, к 

принципам софистов, так хорошо нам известным 

из сочинений Платона, — к принципам, ос-

новывающим то, что есть право, на субъектив-

ных целях и мнениях, на субъективном чувстве и 

частном убеждении, к принципам, ведущим к 

унижению как внутренней нравственности, доб-

ропорядочности и совести, любви и права в от-

ношениях между частными лицами, так и публи-

чного порядка и государственных законов» [8, 

с. 51]. Субъективное (читай относительное), по 

мнению немецкого классика, не может быть в 

основе права. Его почвой является «вообще ду-

ховное»: постигая «конкретную всеобщность» 

мыслящий дух возвышается до знания абсолют-

ного Духа — Бога, венчающего онтологическую 

пирамиду. Поэтому философия, основывающая 

«то, что есть право, на субъективных целях» — 

поверхностная философия.  

В современной философии права существует 

два аксиологических направления, в равной сте-

пени претендующих на обладание истиной в по-

следней инстанции: гуманистическое и теисти-

ческое. Этимология этих слов–понятий показа-
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тельна: humanus (лат.) — человек, theos (лат.) — 

Бог. Мерилом истины (или вслед за Протагором 

— «мерой всех вещей»), её ценностной квинте-

сенцией в первом направлении является человек; 

во втором — Бог. 

Не смотря на, ставшие классикой философ-

ской мысли, резоны Гегеля софисты для фило-

софа–гуманиста — мировоззренческие автори-

теты. В идейном отношении между гуманистами 

и софистами можно поставить знак равенства. И 

для тех и для других мерой всех вещей является 

человек, свободный и независимый — от чего? 

«Не случайно именно в свободном (здесь и далее 

выделено мною — Б. О.) полисном государстве 

впервые в истории человеческого общества воз-

никает концепция естественной (небожествен-

ной) природы государства и права (Демокрит — 

ок. 470–366 гг. до н.э., а затем софисты — в V–IV 

вв. до н.э.). Сформулированный Протогором 

принцип «человек есть мера всех вещей» ра-

сходился «с религиозными мотивами традици-

онных представлений о зависимости человека (и 

его познания) от богов, о значительности именно 

божественного, а не человеческого начала в качес-

тве масштаба и меры»« [11, с. 126]. Итак, человек 

становится независимый от богов. Отныне он сам 

бог — мера всех вещей в том числе и «универсаль-

ных категорий морали» — добра и зла. Теперь то-

лько им — человеком добро поверяется как добро, 

а зло — как зло. Истинность этих понятий человек 

устанавливает относительно себя.  

Но какой человек? Ведь человека вообще не 

существует. «Кто-то» — это всегда кто-то конк-

ретный — индивид: Платон, Гегель, Ницше; 

Ганнибал, Мохандас Ганди, Адольф Гитлер и 

т.д.. То, что является добром для Платона — зло 

                                                           
 Неоправданной представляется этимологическая 

апелляция А. Ф. Лосева к слову humus (лат.) — почва, 

земля. Суффикс «an» в слове humanism не оставляет 

этимологической альтернативы: humanism — от hu-

manus. Это подтверждает и контекст, в котором сам 

Лосев говорит о гуманизме: «Мало ли когда в истории 

появлялись разные теории человека (выделено мною: 

и при чем здесь почва, земля? — Б.О.) и мало ли где 

мы можем находить построенные именно на индиви-

дуально–человеческих интересах эстетику и ис-

кусство?» [5*, c. 107]. Другое дело, что humanus — 

однокоренное и производное от humus. Эта этимоло-

гическая идентичность в латыни отражает суть биб-

лейского повествования о природе человека: букв. 

«взятый из праха» (см. Бытие, 2, 7), как, собственно, и 

в древнееврейском: «человек» (адам) — производное 

от «земля» (адамах). 
 Вслед за Сократом хочется спросить: «А почему 

человек, а не свинья, и не кинокефал?». 

для Ницше и наоборот. То, что является злом для 

Мохандаса Ганди — добро для Адольфа Гитлера 

и наоборот. Следовательно, добро и зло — это не 

«универсальные категории морали», а релятиви-

стские понятия, которые каждый наполняет сво-

им, только ему выгодным смыслом. Это относите-

льные (читай гуманистические) ценности, в ко-

торых ничего универсального или, как говорят се-

годня, общечеловеческого быть не может. А значит 

и право, в основе которого лежат релятивистские 

ценности, не может быть всеобщим «созидатель-

ным началом», «всеисцеляющим средством, обес-

печивающим гармоничное развитие общества». 

Это всегда будет чьё-то право, право сильного, 

способного навязать другим свою волю. 

Но для философа–гуманиста это логико-

правовое следствие аксиологического релятиви-

зма не очевидно. Для него само по себе право 

«окружается особым ореолом как созидательное 

начало, все исцеляющее средство, обеспечи-

вающее гармоничное развитие общества. Право 

и правовое государство становится «земным бо-

гом», высшей целью всемирной истории» [11, 

с. 127]. Наделения права статусом «земного бо-

жества», это всё тоже следствие аксиологическо-

го релятивизма, частная относительность кото-

рого оттеняет некую абстрактную всеобщность, 

наделяемую статусом псевдо-абсолютности. 

«Псевдо» поскольку земное (имманентное) отно-

сительно по определению, и право-божество 

здесь лишь понятие без четкого объёма и ясного 

содержания — т.н. право, как таковое. Это 

аллюзия на идею права — априорное понятие, но 

лишь аллюзия, поскольку ценностный реляти-

визм исключает саму онтологическую возмож-

ность собственно идеального — трансцендент-

но-божественного и потому реально абсолютно-

го в отношении имманентного. Но лишь идеаль-

но-трансцендентное может быть действительно 

общечеловеческим, ибо является в равной степе-

ни императивным и обязательным для каждого 

имманентного сознания, его принимающего! И 

уже не человек — humanus, а Бог — Theos есть 

мера всех вещей. Но какой Бог? 

Ополчаясь против юридического позитивиз-

ма, как учения, базирующегося на условной ак-

сиологии, опорной ценностью которой является 

локальная воля законодателя, один из современ-

ных философов права утверждает, что «ограни-

ченный характер положительного (позитивного) 

юридического знания негативно сказывается на 

                                                           
 Максима «законодатель всегда прав» не является 

неопровержимой и лишь условно принимается как 

аксиома. 
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возможностях изучения правоприменения и 

практически исключает серьезное исследование 

правотворческих процессов. Юридический пози-

тивизм, таким образом, изначально не способен 

поднять фундаментальные проблемы правоведе-

ния, создать полную теорию права и правотвор-

чества» [12, с. 16]. Более того, юридический по-

зитивизм нивелирует понятие права, как идеаль-

ного феномена. Само же право, по мнению фи-

лософа, обладает идеальной сущностью и нахо-

дится в сфере духа, в сфере Абсолютного — Бо-

га. Взамен гуманизму он предлагает, в качестве 

аксиологической основы права, теизм: «единение 

человека с Богом, Абсолютом, сверхъестествен-

ным». Свои философские резоны он конкретизи-

рует: «Итак, для будущего возрождения права 

нужны «честная метафизика», иррациональное и 

даже мистическое знание, живое мировоззрение, 

проникнутое началами космизма (выделено 

мною — Б.О.)» [12, с. 120]. Давать какие–либо 

комментарии в отношении «честной метафизи-

ки» и «мистического знания» трудно, поскольку 

содержание, которое автор вкладывает в эти по-

нятия известно только самому автору. А вот от-

носительно «начал космизма» следует сделать 

несколько замечаний. Основоположником ко-

мизма считается русский мыслитель, библиоте-

карь–энциклопедист Николай Федоров (1828—

1903). «В философском плане космизм — сплав 

идей из неоплатонизма, гностицизма, герметиз-

ма, восточных учений, европейских оккультно-

мистических традиций, астрологии и ряда идей 

русских религиозных философов и ученых конца 

XIX — начала XX вв. Религиозная сторона 

космизма имеет пантеистический характер» 

[3, с. 98]. Но пантеизм не может быть основой 

«живого мировоззрения», ориентированного на 

«единение человека с Абсолютом, сверхъестест-

венным», т. е. неотмирным, внеимманентным 

Богом. Бог пантеизма имманентен по определе-

нию: pan (греч.) — всё, theos (греч.) — Бог — это 

бог во всём, т.е. в мире, в природе (ср.: у Спино-

зы: бог или природа).  

Духовную и едва ли не религиозную сущ-

ность права постулировал еще Гегель. Но поня-

тие трансцендентного исключалось самой 

сутью его тотально-рациональной философской 

системы. Поэтому имманентным в ней были и 

право, и религия: «Почвой права является вооб-

ще духовное, и его ближайшим местом и исход-

ной точкой — воля, которая свободна; так, что 

свобода составляет ее субстанцию и определение 

                                                           
 Возможно, это метафизика по Канту? 

и система права есть царство осуществленной 

свободы, мир духа (курсив мой — Б.О.), порож-

денный им самим, как некая вторая природа» [8, 

с. 67]. И далее: «В вере заключено понятие само-

го абсолютного духа. Это содержание как поня-

тие есть прежде всего для нас — мы постигли 

его так; однако тем самым оно еще не положено 

как таковое в существовании. Понятие есть неч-

то внутреннее, субстанциальное, и в качестве 

такового оно имеется только посредством нас, в 

нас, в нашем познании в понятиях» [7, с. 386]. 

Подлинное богословие, по мнению Гегеля, приз-

вано к исследованию не столько того, что Бог 

есть, сколько того, что Он есть, т.е. не просто к 

рациональной констатации существования Абсо-

лютного, но к постижению Его в мышлении как 

модусе существования религии: «Первое в поня-

тии религии — снова само всеобщее, момент 

мышления в его совершенной всеобщности. 

Мыслится не то или иное, мышление мыслит 

себя самое, предмет есть всеобщее, которое в 

качестве действующего есть мышление… 

Мышление же есть возвышение от ограниченно-

го к абсолютно всеобщему, а религии существу-

ет лишь посредством мышления и в мышлении. 

Бог есть не высшее чувство, высшая мысль» [7, 

с. 253].  

Все, что выводится из мышления — мышле-

нием постигается. Наивысшая форма постиже-

ние — созерцательное мышление, необъектный 

(ибо субъект и объект, созерцающее и созер-

цаемое сливаются) объект которого находится в 

одном рационально-онтологическом ряду с 

имманентными данностями. Поэтому трансцен-

дентность для спекулятивной философии — это 

нонсенс. Созерцающей мысли доступно все. 

Этой гипертрофированной научно-мировоз-

зренческой рациональностью Гегель (как, впро-

чем, и большинство философов Нового време-

ни), во многом, обязан христианскому мыслите-

лю Мартину Лютеру. Христианство Гегель счи-

тал религией самой совершенной, «абсолютной и 

бесконечной», а деятельность Лютера — «фено-

меном осуществленной свободы», пробудившем 

сознание того, «что нравственное и справедливое 

в государстве божественны, что в них осу-

ществляется заповедь бога и что по содержанию 

нет ничего более высокого и священного» [5., с. 

488]. Но, увы, именно протестантизм стал идео-

логической матрицей для последовавшей в Но-

вое время секуляризации государства и замены 

аксиологии права с теистической на гуманисти-

ческую. Усилиями протестантских теологов 

было реформировано отношение человека к Богу 
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и к Церкви. Изменилось и отношение к государс-

тву и праву. Аксиологический центр правового 

мировоззрения переместился с Бога на человека, 

породив в дальнейшем секуляризацию правовой 

системы. В частности, Мартин Лютер, Упразд-

нив иерархию упразднил соборность, положив 

основание для автономизации церковного соз-

нания. Отныне в своих отношениях с Богом хри-

стианин вынужден отталкиваться не от коллек-

тивного «Мы», а от индивидуального «Я»: я — 

христианин, я — священник, я — церковь. Я 

спасаюсь только верой в личного Бога и не нуж-

даюсь ни в каких посредниках, ни в каких внеш-

них деяниях. Единственный авторитетный исто-

чник христианского учения — Священное Писа-

ние. Но каким критерием руководствоваться при 

его истолковании? Ещё в апостольский век в 

христианстве появилось множество гностиче-

ских сект, каждая из которых основывала своё 

учение на Священном Писании. Поэтому в Цер-

кви и возникло Предание — соборный критерий 

истинности. Но соборность отвергнута. Преда-

ние тоже. Критерий истинности толкования — 

автономное «Я» христианина. 

Вследствие богословской реформы протеста-

нтизма изменилось представление о церкви, как 

о едином вселенском образовании — Ecclesia 

universalis, определявшем как светскую, так и 

духовную жизнь. Из мистического Тела Христо-

ва Церковь превратилась в социально-педаго-

гическую институцию, где отношения верующих 

с Богом выстраивались в индивидуальном по-

рядке посредством Свящ. Писания (sola 

Scriptura). Теологический принцип спасения то-

лько верой (sola fide) и упразднение церковной 

иерархии привели к фактической десокрализации 

церковной жизни, при которой евхаристическое 

общение верующих сводилось к индивидуаль-

ным переживаниям культовых событий. Это по-

родило автономизацию церковного сознания, 

спроецированную на государственно-правовые 

отношения: автономная совесть индивида стала 

критерием истинности правовых норм. Обратной 

стороной десакрализации церковной жизни стала 

сакрализация жизни мирской. Профессиональная 

деятельность верующего стала средством освя-

щения, где труд выполнял роль мирской аскезы. 

Центром религиозной жизни отныне был не Бог с 

его освящающей в таинствах благодатью, а чело-

век с его профессионально-трудовой праведностью 

и денежно-аскетическим стремлением ко спасе-

нию. Впоследствии религиозная составляющая 

профессиональной деятельности была утрачена, и 

человек остался наедине с миром и с сами собой. 

В эпоху Просвещения это гуманистическое 

одиночество человека приобрело онтологиче-

скую и аксиологическую основу. Гений Просве-

щения взамен протестантской рационализиро-

ванной теологии предложил сакрализированную 

социо-логию. Сам термин появился в XIX в., но 

примечательно, что он появился именно в среде 

позитивизма — философском (а точнее псевдо-

философском) течении а–метафизичном и анти-

теистическом по определению. Позитивизм — 

это мировоззренческое детище гуманизма, сак-

рализировавшего (букв. теологизировавшего, т.е. 

поставившего на место Бога) общественный до-

говор. Среди мыслителей–государственников 

эпохи Просвещения нет ни одного ортодокса. 

Все они (Вольтер, Руссо, Спиноза, Гольбах, Го-

ббс и др.) деисты, патеисты, атеисты — служи-

тели имманентного. Утратив прежний небесно-

трансцендентный мировоззренческий ориентир, 

человек начинает поиск мистического удовлет-

ворения в сужении самому себе. Учреждается 

новая религия — с человеческим лицом и «зем-

ным богом» — правом. Критерием социально-

индивидуальной истины отныне является общес-

твенный договор, а основанием договорной 

ответственности — обязывающий характер сог-

лашения как такового. Но «наше договорное 

право не началось с положения, что каждый ин-

дивид имеет моральное право распоряжаться 

своей собственностью посредством принятия 

обязательства и что в интересах справедливости 

обязательство должно быть юридически прину-

дительным, если оно не противоречит разуму и 

социальной политике. Наше договорное право, 

напротив, началось с теории, что обещание со-

здает обязанность перед Богом» [2, с. 234]. 

Именно Христианская онтология договорных 

отношений стала основой для формирования си-

стемы договорного права в конце XI — начале 

XII веков. По мнению Г. Дж. Бермана, «в недрах 

церкви, охватывающей почти все население За-

падной Европы, в это время была сформулиро-

вана общественная этика, основанная на всеоб-

щей вере в трансцендентное (курсив мой — 

Б. О.) благо, вдохновившая подлинное развитие 

нового договорного права» [2, с. 233]. Старое 

договорное право (не в собственном смысле это-

го слова — разрозненные правовые нормы) ре-

лигиозной составляющей не имело и основыва-

лось на т.н. интуитивной справедливости. В час-

тности родовое право лангобардов, франков, ан-

глосаксов и др. признавало обязанность реститу-
                                                           
 Термин «социология» ввел в науку основатель пози-

тивизма Огюст Конт. 
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ции (лат. restitutio — восстановление), когда сто-

рона, передававшая имущество другой, имела 

право получить от неё покупную стоимость это-

го имущества или другой эквивалент. Римское 

договорное право предусматривало различные 

способы заключения договоров, как то: путем 

соблюдения предписанной вербальной формулы; 

путем формальной передачи предмета договора; 

неформально-выраженным согласием сторон и 

др. Эти нормы в разной степени нашли отраже-

ние в законодательной компиляции Юстиниана 

(Институции; Дигесты), состоящей, также, из 

сборника императорских конституций — Кодек-

са Юстиниана и конституций, изданных после 

появления Кодекса — Новелл. Религиозная сос-

тавляющая в договорном праве и в праве вообще 

появилась во многом благодаря именно Юсти-

ниану. Кодификация нового права глоссаторами 

и канонистами в XI–XII веках была лишь естест-

венным продолжением законотворческого про-

цесса, начатого христианским императором. Де–

факто Юстиниан был епископом (греч. episropos 

— блюститель) внутренних дел Церкви. Де–юре 

он закрепил этот статус в 6–й новелле codex`a 

juris canonici, формулируя теорию симфонии 

двух властей: «Величайшие дары Божие, данные 

людям высшим человеколюбием, — это священ-

ство и царство. Первое служит делам божеским, 

второе заботится о делах человеческих. Оба про-

исходят от одного источника и украшают чело-

веческую жизнь. Поэтому цари более всего пе-

кутся о благочестии духовенства, которое со 

своей стороны постоянно молится за них Богу. 

Когда священство бесспорно, а царство пользу-

ется лишь законной властью, между ними будет 

доброе согласие (symphonia)» [Цит.: 9, c. 458]. 

Юстиниан заботился о «делах человеческих», но 

о делах церковных не забывал, а его законодате-

льные инициативы областью «благочестия духо-

венства» не ограничились: «B области церковной 

дисциплины и управления законодательная дея-

тельность Юстиниана опередила законодательс-

тво церковное. Из разрозненных соборных пос-

тановлений еще не составилось одного церков-

ного кодекса. Юстиниан в своем «Кодексе» и в 

«Новеллах» синтезировал церковные узаконения 

и обычаи. Например, 123–я новелла является 

сводкой всех узаконений об епископах и клири-

ках, 133–я — о монашестве и т. д. Эти законода-

тельные сводки практически восприняты Цер-

ковью как законы церковные. Они положили на-

чало церковному «Номоканону», или «Кормчей» 

[9, c. 459]. Однако в Своде Юстиниана, даже в 

текстах, непосредственно касающихся договор-

ных отношений, отсутствует какая–либо класси-

фикация и типология договоров. В них нет и т.н. 

общей концепции договорной ответственности. 

По мнению Г. Дж. Бермана она была создана в 

ХІІ в. канонистами римо-католической церкви 

равно, как и типология договоров и соответст-

вующее терминологическое объяснение. Соглас-

но новому принципу договорной ответственно-

сти, последняя возникала из согласия и ос-

новывалась на представлении о том, что нару-

шение обязательства является грехом. В отли-

чии от римского или греческого права, по кото-

рому «договорное обязательство не имело само 

по себе принудительной силы, и залог, сопрово-

ждавший такое обязательство, мог быть прину-

дительно взыскан только в том случае, если его 

передача была совершена с соблюдением надле-

жащих формальностей» [2, c. 230]. Более того, 

исковое право стороны, пострадавшей в резуль-

тате нарушения договора считалось по новому 

принципу нравственно оправданным. Этот прин-

цип отражал социальную гармонию внутрицер-

ковных отношений (между «Я», «не — Я» и дру-

гим «Я») онтология которых носила договорной 

характер и обладание собственностью осуществ-

лялось не только посредством субъективной во-

ли «Я», но и «посредством другой воли, и, сле-

довательно, в некоей общей воле». 

Соотношение субъективной воли «Я» — че-

ловека и всеобщей воли «не-Я» — Бога в хрис-

тианской теологии отражено в учении о Завете 

(лат. testamentum), союзе между Богом и челове-

ком, предполагающем синергию (греч. sinergos 

— букв. вместе действующий) двух воль. Бог в 

откровении предлагает, а человек в акте веры даёт 

согласие на участие Бога в деле его спасения. Они 

договариваются (ср. Быт. 9,9; 17, 2; Втор. 4, 13; 

Суд. 2, 1; Мф. 26, 28; Кор. 3, 6 и др.). Поэтому он-

тология отношений между «Я» и «не-Я» носит до-

говорной характер, проецируемый и на отношения 

между членами христианского социума. 

Феномен христианской любви предполагает 

свободное отношение воли одного лица к воле 

другого лица. Как единицы социума «Я» и «Я» 

соотносятся в наличном бытии, которое по мне-

нию Гегеля, в качестве определённого есть 

бытие для другого. Определяющим в этом бытии 

является соотношение воль, которым определяе-

тся характер социальных отношений, в том числе 

и отношений касающихся собственности: «В ка-

честве определенного бытия наличное бытие 

существенно есть бытие для другого; собствен-

ность с той стороны, с которой она есть в качест-

ве внешней вещи наличное бытие, есть для дру-
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гих внешностей и в связи последних необходи-

мость и случайность. Но в качестве наличного 

бытия воли она как то, что есть для другого, есть 

лишь для воли другого лица. Это отношение воли 

к воле есть своеобразная и подлинная почва, на 

которой свобода обладает наличным бытием. 

Это опосредование, заключающееся в том, что я 

обладаю собственностью уже не только посредст-

вом вещи и моей субъективной воли, а также по-

средством другой воли и, следовательно, в некоей 

общей воле, составляет сферу договора» [8, с. 127-

128]. Этот философско-правовой резон Гегеля от-

ражает христианскую онтологию договорных от-

ношений лишь формально, поскольку, как было 

показано выше, «некая общая воля» для немецкого 

мыслителя не есть воля трансцендентного «не-Я».  

Имманентное «Я» становится в Новое время 

онтологической, гносеологической и аксиологи-

ческой доминантой. Место Бога (Theos–a) в но-

вой системе ценностей занимает человек 

(humanus) и формирование любых общественно-

государственных норм происходит относительно 

человека, как абсолютной ценности. Но посколь-

ку человек по определению является ценностью 

относительной (стать Абсолютом человек может 

только изменив свою экзистенцию: из «Я» в «не-

Я»), то можно говорить об абсолютном реляти-

визме создаваемых норм. Новая аксиология пра-

ва порождает и новую концепцию договорной 

ответственности. «Теперь упор делался прежде 

всего не на грехе (курсив мой — Б.О.) или непра-

воте не выполнившего обязательство лица, а на 

обязывающем характере соглашения как таково-

го и на обманутых ожиданий лица, которому 

было дано обещание» [2, с. 238]. Фактически 

произошла секуляризация концепции договор-

ной ответственности. Отныне при заключении 

договоров следовало бояться уже не Бога, а юри-

дической безграмотности, используя которую 

злая воля одного «Я» могла ущемить добрую (и 

религиозно наивную) волю другого «Я». Осно-

ванием договорной ответственности является 

уже не религиозно-этическая норма (ответствен-

ность перед трансцендентным разумом и волей 

трансцендентного «не-Я»), а юридическая: нали-

чие в договоре определённых положений, как 

проявлений автономной воли имманентного «Я». 

Этот правовой феномен гуманистической аксио-

логии профессор Нью–Йоркского университета 

Томас Фрэнк называет «экзистенциальным реля-

тивизмом права». Лукавому «изяществу» после-

днего можно удивляться, листая современные 

учебники по договорному праву: «В ходе пере-

говоров, ведущих к заключению обязательного 

для сторон соглашения, одна из договариваю-

щихся сторон может делать заявление или давать 

заверение, рассчитанное на то, чтобы создать у 

другой стороны впечатление о наличии таких 

фактов, которые говорят о выгодности для неё 

сделки (!). Когда же впоследствии сгустятся тучи 

разногласий (!), суду, возможно, придётся решать 

вопрос о том, представляют ли эти заявления или 

заверение части договора, либо же они являются 

«сообщением» или утверждением, побуждающим 

к заключению договора, в том смысле, что сторона, 

сделавшая такое заявление, не взяла на себя соо-

тветствующее обязательство (!)» [1, с. 93]. 

Таким образом договорное право, как норма-

тивно-правовой институт, как система возникло 

в христианской Европе в конце ХІ — начале ХІІ 

веков, когда церковными канонистами были 

сформулированы аксиологические постулаты 

социальной этики, основанной на вере в «транс-

цендентное благо» и ставшей ценностным осно-

ванием для развития нового договорного права. 

Базисные принципы этого права опирались на 

теорию «греха и справедливости», на теорию 

ответственности перед Богом стороны, наруши-

вшей договорные обязательства. В Новое время 

Процесс всеобщей секуляризации, порожденный 

отчасти рационализованной теологией Реформа-

ции и, собственно, идеологами Просвещения, 

привел к замене христианских ценностей ценно-

стями гуманизма и создал другую аксиологиче-

скую основу для формирования норм, регулирую-

щих социально-государственные отношения. В 

договорном праве это нашло выражение в абсолю-

тизации принципов свободы воли и автономии 

сторон. Эта абсолютизация свободы субъективной 

воли стала аксиологической почвой для юридиче-

ского позитивизма и породила ценностный кризис 

современного права вообще и договорного в част-

ности, когда законодательными нормами, де–

факто, санкционируется возможность обмана од-

ной из сторон, заключающей договор.  

Этот кризис может быть разрешен лишь на 

основе теистической аксиологии. 
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ТЕИСТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ АКСИОЛОГИИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 

 

 Договорное право, как нормативно-правовой институт, как система возникло в христианской Ев-

ропе в конце ХІ — ХІІ начале веков, когда церковными канонистами были сформулированы аксиоло-

гические постулаты социальной этики, основанной на вере в «трансцендентное благо» и ставшей 

ценностным основанием для развития нового договорного права. Базисные принципы этого права 

опирались на теорию «греха и справедливости», на теорию ответственности перед Богом стороны, 

нарушившей договорные обязательства. В Новое время процесс всеобщей секуляризации, порожден-

ный отчасти рационализованной теологией Реформации и, собственно, идеологами Просвещения, 

привел к замене христианских ценностей ценностями гуманизма и создал другую аксиологическую 

основу для формирования норм, регулирующих социально-государственные отношения. В договор-

ном праве это нашло выражение в абсолютизации принципов свободы воли и автономии сторон. 

 

O. P. Baydalyuk  

 

THEOLOGICAL SOURCES OF CONTRACT LAW AXIOLOGY 
 

 The contract law as a legal institute and a system came into existence in the Christian Europe in end of 

the 11th and the beginning of the 12th centuries when church canonists formulated axiological postulates of 

the social ethics based on the belief in «the transcendental good» as a value–basis for the development of a 

new contract law. Basic principles of this law relied on the theory of the «sin and justice», on the theory of re-

sponsibility before the God by the party breaching contractual obligations. During the New Time the process of 

the general secularization, partly born out the theology of the Reformation and influenced by ideologists of the 

Enlightenment, led to the replacement of the Christian values by the values of humanism that formed another axi-

ological basis for the formation of norms regulating social–state relations. The contract law reflected the said in 

the absolutization of the principles of the freedom of will and the autonomy of parties. 
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В. І. Тимошенко 
Національна академія Служби безпеки України 

 

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ВОЛІ: ВІД МЕХАНІСТИЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗ-

МУ ДО НОРМАТИВНОГО ІДЕАЛІЗМУ 
 

Масштабні соціально-політичні трансформа-

ції сучасного світу надають нам можливість ско-

ристатися досвідом розвинених демократичних 

держав для оптимізації державного будівництва, 

реформування політичної системи, всебічного 

забезпечення прав і свобод людини, утвердження 

гуманістичних цінностей відкритого вільного 

суспільства. Реалізація цієї можливості потребує 

вирішення комплексу проблем, серед яких одні-

єю із ключових є проблема детермінізму і свобо-

ди волі. Результати розв’язання проблеми свобо-

ди волі, у свою чергу, визначають юридично-

світоглядну спрямованість юридичної науки. 

Фундаментальна філософська проблема буття 

людини – проблема детермінізму та свободи во-

лі, – завжди була актуальною не лише для теорії 

держави і права, ряду окремих галузей права, а 

насамперед для філософії і філософії права. В 

минулому пропонувалася і пропонується нині 

чимало варіантів вирішення цієї проблеми. Бага-

то з них з різним степенем успішності було вті-

лено в життя. Перерахувати авторів, які зверта-

лися до вказаної проблеми, досить складно, оскі-

льки довелося б згадати майже всіх відомих філо-

софів, юристів, політико-правових мислителів, що 

розглядали ті чи інші концепції свободи, або вису-

вали власні ідеї з цього приводу. Варіанти вирі-

шення даної проблеми пропонували Платон, Т. 

Гоббс, Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц, Ж.–Ж. Руссо, 

Т. Джефферсон, Д. Юм, І. Кант, Г. Кельзен, 

Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Хайєк і багато інших. 

Дослідження проблеми детермінізму і свобо-

ди волі в їх історичному розвитку зазвичай 

пов’язують з аналізом пам’яток філософської 

думки починаючи від античної традиції, тобто з 

моменту появи ідеальних моделей, що відтво-

рюють реальну опозицію необхідності і свободи. 

Початок соціально-історичного розвитку людини 

характеризує логічна тотожність абсолютного 

соціального детермінізму і абсолютної несвобо-

ди волі. Такий стан речей зазнав змін в міру ма-

теріального самоствердження індивіда в процесі 

розвитку виробництва і соціального відокрем-

лення під час диференціації суспільного розвит-

ку. Узагальнивши досвід своїх попередників, су-

часний дослідних С. Д. Цалін дійшов висновку, 

що проблеми свободи волі не існує для матеріаль-

но бідного суспільства із нерозвинутими економіч-

ними відносинами, в якому відсутні уявлення про 

вольову взаємодію і правове регулювання відносин 

власності між фізичними особами. Ця проблема 

стає актуальною для спільнот, які змушені дбати 

про регулювання, закріплення і перерозподіл мате-

ріальної власності як основи внутрішньої стабіль-

ності і безпеки суспільства [9, с. 10, 11, 307]. 

Проблема свободи волі виявилась безпосере-

дньо пов’язаною з проблемою людського самоз-

береження. Так, видатний англійський філософ 

Т. Гоббс (1588-1679), акцентуючи увагу на егоїс-

тичній природі людини, шукав спосіб подолати 

суперечність між свободою і необхідністю. У його 

вченні поняття свободи не суперечить поняттю 

необхідності, а доповнює його: «Оскільки доброві-

льні дії випливають із волі людей, то вони випли-

вають із свободи, але оскільки будь-який акт люд-

ської волі... випливає із якоїсь причини, а ця при-

чина – із іншої у безперервному ланцюгу..., то вони 

випливають із необхідності» [2, с. 233]. 

Один із головних теоретиків природної необ-

хідності нідерландський філософ Б. Спіноза 

(1632–1677) прагнув обґрунтувати ідею людсь-

кого самозбереження у контексті свого детермі-

нізму. На його думку, бажання підтримати своє 

існування, відстоюючи його переваги перед ін-

шими речами і людьми, визначає все емоційне 

життя. Воно ж складається із афектів, поняття 

яких конкретизує детермінацію людини. Так, 

неясні, неадекватні ідеї почуттєво-абстрактного 

знання породжують пасивні афекти, або прист-

расті, що набувають непоборної сили над людь-

ми. Люди не можуть вільно обирати свої прист-

расті. Заповнюючи у більшості людей всю сві-

домість, пристрасті пригнічують їх дійсні свідомі 

прагнення і дії. Безсилля перед своїми пристрас-

тями, в яких виражається не стільки сила людини, 

скільки її слабкість, залежність від ланцюга світо-

вої детермінації, Б. Спіноза назвав рабством. Він 

писав: «Ми по-різному збуджуємось зовнішніми 

причинами і хвилюємось, як хвилі моря, які женуть 

протилежні вітри, не знаючи про наш кінець і до-

лю» [8, с. 353]. На його думку, люди зазвичай усві-

домлюють свої бажання, але не розуміють причи-
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ни, що їх викликали. Звідси їх помилкова впевне-

ність щодо свободи своєї волі. 

Подібно до Т. Гоббса і Б. Спінози з критикою 

вільної волі виступив німецький вчений–

енциклопедист і філософ Г. В. Лейбніц (1646–

1716). Але, на відміну від Б.Спінози, що відкидав 

внутрішню детермінацію людської діяльності, у 

філософії Лейбніца принцип свободи волі став 

основною умовою людської активності і спон-

танної творчості. Воля людини завжди детермі-

нована як зовнішніми, так і переважно внутрішні-

ми причинами. Тому неможлива вільна воля, але 

можлива свобода. Свобода ж людини є, по суті, 

«свободою дій», «вона має свої ступені і різнови-

ди»[6, с.174]. При визначенні їх і має бути врахо-

вано характер необхідності, на яку людина має 

зважати. Важливим теоретичним досягненням 

Лейбніца стало подолання характерного для біль-

шості мислителів минулого субстанціонування во-

лі. Він показав, що воля є лише атрибутом людини 

діяльної, а не самостійною сутністю, яка може бути 

зрозумілою поза контекстом дії [9, с. 314]. 

Подолання механіцизму у розв’язанні про-

блеми детермінації і свободи волі можна прос-

тежити у німецькій класичній філософії, зокрема 

у працях Г. В. Ф. Гегеля та І. Канта. Відомий ні-

мецький філософ Гегель (1770–1831) вважав, що 

людина не в практичній діяльності, а в мисленні 

шукає своєї свободи, оскільки свобода волі дана 

нам як факт свідомості [3, с. 47]. Він стверджу-

вав, що представники матеріалістичного детер-

мінізму були праві, коли не визнавали за сва-

віллям статус вільної волі. На думку Гегеля, щоб 

воля могла стати дійсно вільною, людина мусить 

вміти себе обмежувати, суб’єкт має заперечувати 

абстрактно-загальне на користь особливого і 

конкретного. «Свобода полягає у тому, щоб ба-

жати щось певне, але в цій визначеності все ж 

залишатися в собі і знову повертатися в лоно за-

гального [3, с. 80]. Для цього необхідний збіг 

суб’єктивних і об’єктивних цілей, і, щоб знайти 

вільну волю, людина має знайти поза собою під-

грунття їх збігу. Людина, яка думає, що обирає 

довільно, виявляється невільною, оскільки їй не-

відомі підстави власного вибору. Отже, замість 

того, щоб керуватися розумною необхідністю, 

вона детермінується сліпим, незрозумілим випа-

дком. Тому, Гегель бачить дійсну основу вільної 

волі у пізнанні. Якщо Спіноза гадав, що природа 

є причиною самої себе, то в Гегеля вільний дух є 

причиною самого себе [9, с.167]. 

Принципи автономності людської волі проти-

ставив механістичному детермінізму Кант (1724–

1804). Він розмежував світ явищ, в якому має 

місце каузальність, що встановлює природну не-

обхідність, і світ речей у собі, де має місце нор-

мативна або моральна причинність, що встанов-

лює необхідність повинності. На основі цих двох 

порядків здійснюється приписування наслідку, 

яке й визначає свободу. Кант писав: «Одну і ту ж 

волю в її вияві... можна мислити, з одного боку, 

як необхідно пристосовану до закону природи і 

тому необхідну, з іншого боку, як таку, що нале-

жить речі в собі, отже, таку, що не підлягає зако-

ну природи і тому як вільну»[4, с. 93–94]. Таким 

чином, один і той самий вчинок, розглянутий з 

різних сторін, – тобто з позицій сутнього або на-

лежного, – одночасно може бути охарактеризо-

ваний як явище, підпорядковане законам казуа-

льності, і як акт вільної волі. 

Свобода людини, як істоти, що обмежена 

природною необхідністю, за Кантом може бути 

зрозуміла лише за допомогою категоричного ім-

перативу або внутрішнього морального закону, 

що діє у світі «речей у собі». У цьому розумному 

світі лише категоричний імператив є практичним 

законом. Моральний же закон ми усвідомлюємо 

тоді, коли позначаємо собі максими волі, свобода 

якої незалежна від емпіричних умов: «Мораль-

ний закон виражає автономію чистого практич-

ного розуму, тобто свободи, причому закон чис-

тої вільної волі припускає, що вона цілком неза-

лежна від емпіричної сфери, а необхідність, кот-

ру він виражає, відрізняється від природної не-

обхідності і полягає лише у формальних умовах 

можливості закону»[9, с. 155]. 

Мусимо погодитись з С. Д. Цаліним, що як і у 

сфері чистого розуму, практичний розум має при-

миритися з непізнаванністю джерела категорично-

го імперативу, або морального обов’язку [9, с. 156]. 

Отже, намагаючись зберегти цілісність і незалеж-

ність науки і моралі, відводячи кожній із них влас-

ну сферу, Кант вкрай загострив протилежність між 

розумом теоретичним і практичним. 

Проблему детермінізму і свободи волі розгля-

дав австрійський юрист Ганс Кельзен (1881–

1973), професор Венського, Кельнського, Женев-

ського та Каліфорнійського університетів, автор 

більш ніж 600 наукових праць, серед яких най-

більш відома «Чисте вчення про право» (1934), в 

якій сформульовано доктрину нормативного іде-

алізму, або нормативізму. 

На думку сучасного вченого-юриста Р. Т. Му-

хаєва, вчення Кельзена можна вважати теорією 

етатистського позитивізму, оскільки завданням 

науки оголошується лише вивчення власної сут-

ності позитивного права, пізнання шляхом аналі-

зу його структури [7, с. 499]. Кельзен оголошу-
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вав предметом вивчення наукової юриспруденції 

(за його термінологією «чистого вчення про пра-

во») позитивне право в прямому смислі слова, 

очищене від інших соціальних наук: соціології, 

етики, психології, політології. З таких же позицій 

він підходив і до вирішення питання про свободу 

волі як у вказаній книзі, так і в праці «Каузаль-

ність і приписування наслідку» (1954). 

Протилежність між необхідністю, що панує у 

природі, і свободою, яка є у суспільстві, він 

пов’язував з фундаментальною різницею між 

приписуванням наслідку та каузальністю, саме з 

тим фактом, що приписування наслідку має кін-

цеву точку, а каузальність її не має. Повторюючи 

аргументи прихильників механістичного детер-

мінізму і розглядаючи людину як частину при-

роди, Кельзен визнавав, що вона не є вільною, 

поведінка людини, що тлумачиться як факт при-

роди, спричиняється іншим фактом, є наслідком 

цих фактів, залежить від них. Стверджуючи, що 

людина є «вільною» як моральна чи правова осо-

бистість, дослідник мав на увазі зовсім інше. Ко-

ли людина стає відповідальною (у позитивному 

чи негативному значенні цього слова) за свою 

моральну чи аморальну, протиправну чи таку, 

що реалізується в рамках права поведінку, це 

означає, що поведінка людини інтерпретується за 

умовами морального чи правового закону як за-

слуга, гріх, чи протиправна дія, і заслузі припи-

сується (як наслідок) винагорода, гріхові – спо-

кута, а протиправній дії – покарання, то таке 

приписування знаходить у поведінці людини, 

витлумаченій як заслуга, гріх чи протиправна 

дія, свою кінцеву точку. Саме винагорода, спо-

кута й покарання приписуються як специфічний 

наслідок до специфічної умови [5, с. 109, 110]. 

Слід зважити на те, що винагороджується, 

спокутується чи карається не умова, за якої ви-

магається певна поведінка, що заслуговує на та-

кий наслідок, а сама поведінка людини. Поведін-

ка, яка є кінцевим пунктом приписування нас-

лідку (а це приписування відображає існуючу – 

відповідно до моральних чи правових норм – 

відповідальність), згідно з принципом каузально-

сті й природним порядком є не кінцевим пунк-

том, а лише етапом нескінченного ряду незалеж-

но від того, розглядатимемо ми цю поведінку як 

причину, чи як наслідок. У цьому, за Кельзеном, 

і полягає справжнє уявлення про те, що людина є 

«вільною» як суб’єкт морального чи правового 

порядку, тобто як член суспільства, як моральна і 

правова особистість. Той факт, що людина, пере-

буваючи в полі морального і правового порядку, 

є вільною, означає, що вона є кінцевим пунктом 

приписування наслідку, можливого лише на ос-

нові цього нормативного порядку. Але свободу 

розуміють як поняття, протилежне каузальній 

визначеності. Вільним вважається те, що не під-

лягає законові каузальності. Зазвичай вважають, 

що оскільки людина вільна у своєму виборі, то 

вона несе на собі відповідальність за свою пове-

дінку. Кельзен акцентує увагу на тому, що уста-

новлення нормативного порядку, який регулює 

поведінку людини й лише на основі якого можна 

приписати наслідок, передбачає, що воля люди-

ни, чия поведінка регулюється, визначається кау-

зально, а отже, не є вільною. Такий порядок 

сприяє формуванню мотивів поведінки, нормує 

її. Воля людей при цьому визначається мотива-

ми. Отже, причиною поведінки стає уявлення 

про норму. Нормативний порядок долучається до 

каузального процесу, до потоку причин і наслід-

ків. І лише на основі такого нормативного по-

рядку, який визначає каузальність щодо волі лю-

дей, підпорядкованих цьому порядкові, може 

здійснюватись приписування наслідку [5, с. 112]. 

Кельзен дійшов висновку, що приписування 

наслідку робить можливим не свобода, тобто не 

каузальна незумовленість волі, а саме навпаки, 

каузальна зумовленість волі робить можливим 

приписування наслідку. Людині приписується 

наслідок її поведінки не тому, що вона вільна, а 

людина вільна тому, що винагорода, спокута чи 

покарання приписуються певній людській пове-

дінці як передумові таких наслідків. Людина ві-

льна тому, що її каузально зумовлена поведінка є 

кінцевим пунктом приписування наслідку. А во-

на може стати кінцевим пунктом приписування 

наслідку – також якщо має причинно-наслідкову 

зумовленість. Отже, каузальність природного по-

рядку та свободи, що існує за морального чи пра-

вового порядків, не суперечать одна одній. Так са-

мо немає суперечності між природним порядком з 

одного боку й моральним і правовим порядками з 

іншого. Адже природний порядок є порядком бут-

тя, а моральний порядок і правовий порядок є по-

рядком повинності; логічна ж суперечність може 

виникнути між двома видами буття або між двома 

видами повинності, але не між буттям та повинніс-

тю (як предметом висловлювання) [5, с.117]. 

Отже, аргументація каузальності і припису-

вання наслідку у Кельзена схожа на ту, яку за-

стосовував Кант. Але за Кельзеном свободу ви-

значає приписування наслідку, що базується на 

двох різних порядках, а саме – каузальному, що 

встановлює природну необхідність, та норматив-

ному, або моральному, який встановлює необ-

хідність повинності. Кант же бачить свободу не в 
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причині, яка викликана іншою причиною, а в та-

кому стані, коли не спрацьовує закон, згідно з яким 

кожна причина повинна мати наслідок, а кожний 

наслідок повинен мати причину. На його думку, 

цей закон спрацьовує безвідмовно в емпіричному 

світі – світі почуттів та явищ. Тому нормативний 

порядок, приписування наслідку, а заодно і свобо-

ду він переносить у світ «речей у собі». 

Підводячи підсумок вищевикладеному, можна 

зробити висновок, що протиставлення необхід-

ності і свободи, характерне для механічного де-

термінізму, спиралось на певну методологічну 

основу, а саме на ототожнення причинно зумов-

леного і необхідного. Наслідком цього стало за-

перечення випадковості, оскільки остання, у 

свою чергу, ототожнювалась з безпричинністю, 

яка відкидалась детермінізмом. При цьому не 

розрізнялись поняття випадковості і свободи, що 

призводило до абсолютизації необхідності. 

Не можна вважати бездоганною ідею самови-

значень волі, коли людина діє начебто за своєю 

волею і не перебуває під впливом жодних моти-

вів. Заслуговує на увагу думка англійського мис-

лителя Д. Прістлі (1733–1804), що «мотивом тут 

є бажання показати свою свободу і незалежність, 

що аж ніяк не означає, що людина діяла... без 

будь-яких мотивів» [1, с. 409]. Мотив викликає 

бажання, бажання визначає волю, а воля поро-

джує дію. Скільки б проміжних ланок не вводили 

дослідники, у кінцевому підсумку дія здійсню-

ється відповідно до мотиву, випливає з нього і 

залежить від нього. Це означає, що існує постій-

ний і необхідний зв’язок між мотивами і вчинка-

ми, що саме мотиви є причинами вчинків і у 

цьому плані вони не відрізняються від будь-якої 

іншої причини у світі. 

Ми можемо також стверджувати, що беззасте-

режне приєднання до одного із розглянутих вище 

напрямів дасть можливість одержати однобічні 

уявлення про свободу волі. Синтетичне ж об’єд-

нання тих методологічних підходів, що застосову-

ються різними напрямами, дає можливість відтво-

рити цілісну картину того, яких результатів досяг-

ла філософська політико-правова думка в осмис-

ленні проблеми свободи волі і детермінізму, визна-

чити напрями подальших досліджень. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ: ОТ МЕХАНИСТИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА  

К НОРМАТИВНОМУ ИДЕАЛИЗМУ 

Рассматривается проблема детерминизму и свободы воли в учении представителей механистического 

детерминизма, в немецкой классической философии и нормативизме. Обосновывается наличие постоян-

ной и необходимой связи между мотивами и поступками. Автор ратует за синтетическое ообъединение 

методологических подходов, использованных разными направлениями, что даёт возможность получить 

целостную картину результатов, достигнутых философской политико-правовой мыслью.  

 

V. I . Tymoshenko 

THE PROBLEM OF FREEDOM OF WILL: FROM THE MECHANICAL DETERMINISM  

TO THE NORMATIVE IDEALISM 

 The author reviews the problem of determinism and freedom of will as presented in the study of the me-

chanical determinism, the classical philosophy and normativism. The idea of the constant and necessary con-

nection between motives and actions is substantiated. The author suggests to synthetically combine the 

methodological approaches applied by various streams in order to consider a complete picture of views de-

veloped by the philosophical and political science thought.  



Проблема свободи волі: від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму 

Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 237 

 

С. П. Рабінович 
Львівська лабораторія прав людини і громадянина 

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України 

 

ДІАЛЕКТИКА «ФЮСІС» ТА «НОМОС»: АНТИЧНІ ДЖЕРЕЛА  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРИРОДНО-ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ 
 

Формування правової культури сучасної Ук-

раїни, реформування правового виховання й 

освіти неможливе без відновлення зв’язків із ма-

теринськими й «праматеринськими» правовими 

культурами, зокрема без звернення до античних 

витоків європейського права [36, с. 69–75; 24, с. 

23; 35, с. 51]. Адже сама східноєвропейська іденти-

чність правової системи України чималою мірою 

історично зумовлена опосередкованим зв’язком із 

правовою культурою Давньої Греції. Значення та-

кої ретроспективи зумовлюється насамперед тим, 

що специфічною рисою правової думки античності 

є практично втрачений сучасною культурою не-

розривний взаємозв’язок сфер політики, етики і 

права, стрижнем якого виступає людина. 

У радянській та пострадянській періоди укра-

їнського правознавства окремі аспекти природ-

но-правових доктрин давніх греків вже висвіт-

лювались (зокрема Т. Андрусяком, Г. Демиде-

ком, А. Кормич, О. Мироненком, І. Музикою, 

Є. Орачем, М. Палієнком, С. Сливкою, Ф. Шуль-

женком) [9; 17; 22; 27; 28; 31; 41]. 

Деякі історико-теоретичні проблеми розвитку 

природно-правових концепцій античності було 

розглянуто в працях сучасних російських право-

знавців Л.В. Батієва, Є. Воротіліна, Л.В. Голос-

кокова, І.А. Ісаєва, С.Ф. Кечекьяна, І.Ю. Козлі-

хіна, Д.І. Луковської, В.С. Нерсесянца, П.А. Оля, 

В.М. Розіна, Л.І. Спірідонова, В.А. Четверніна [4; 

13; 7; 12; 15; 16; 19; 24; 26; 29; 32; 39]. Особливо 

важливе значення докторська дисертація 

Г.Г. Бернацького «Розвиток уявлень про природу 

природного права в історії правової думки» (2001), 

в якій вперше на пострадянських теренах здійснено 

монографічне дослідження теорії природного пра-

ва в історії західноєвропейської правової думки [5]. 

Слід також відзначити монографію В.А. Гуторова 

«Антична соціальна утопія» (1989), яка містить 

багатий фактичний та бібліографічний матеріал по 

розглядуваним проблемам, а також праці 

А.В. Ахутіна та А.С. Богомо-лова, в котрих узага-

льнено результати зарубіжних досліджень дихото-

мії «природи» та «установлення» [3; 6]. 

Означеній проблематиці приділялась значна 

увага в зарубіжній філософії права та теорії мо-

ралі (Дж. Адамс, П. Вермільї, Р. Гірцель, 

Р. Грант, О. Гьофе, Д. Доббс, В. Джороспе, 

В. Йегер, Б. Йек, А. –Г. Кроуст, Е. Макінтайр, 

М. Мейер, Ф. Міллер, Дж. Позер, П. Тамалті 

(Tumulty), Дж. Шелл, М. Шелленс, С. Сінха, Дж. 

Фінніс, Ф. Хайніманн та інш.) [21; 30; 42–62]. 

Поряд із цим, у вітчизняній юриспруденції 

низка аспектів давньогрецької природно-право-

вої думки залишаються недостатньо вивченими. 

Зокрема, поки що практично нез’ясовані питання 

взаємозв’язку між світоглядно-методологічними 

підходами грецьких мислителів та змістом нор-

мативних концепцій «природи», «природи ре-

чей» та «природи людини»; співвідношення між 

концепціями природного права (справедливості), 

з одного боку, та державного закону, суспільної 

моралі й моральності, з іншого. 

У рамках даної статті буде здійснено спробу 

дати відповіді на вказані питання, що, власне, і 

становить мету пропонованого дослідження. 

Методологічні застереження. Аби увійти до 

контексту античних дискусій про природні осно-

ви справедливості й права, насамперед потрібно 

зазначити, що давньогрецьке розуміння закону і 

справедливості (права) є ціннісно-антрополо-

гічним, зорієнтованим на людину та її благо. 

Провідним принципом античного праворозумін-

ня є речово-матеріальний телеологізм (О. Ф. Ло-

сєв), найбільш послідовно виражений в Арістоте-

ля. Звідси постає давньогрецьке розуміння «арете» 

(чесноти) як досконалого стану, як максимальної 

відповідності будь-якого предмета – в тому числі 

людини, суспільства, держави та їх нормативних 

установлень – своєму призначенню, ідеї. 

Давньогрецькому праворозумінню притаман-

ні морально-правова нероздільність, трактування 

права як справедливості. Йому властивий збіг 

благого, прекрасного, доброчесного, морально 

правильного із правим, правовим за природою. 

Це проявилось у відсутності в політичній та со-

ціологічній думці греків (аж до Арістотеля) тако-

го самостійного поняття «право», яке змістовно 

відрізнялось би від поняття «справедливості» 

(«діке», «дікайосіне»). Причиною цього, як вида-

ється, виступає насамперед суспільно-політич-
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ний та економічний устрій такої унікальної спі-

льноти як суверенний грецький поліс, в якому 

ступінь соціального відчуження загалом була 

досить незначною. 

Типово античним видається підхід до права як 

до канону, міри, а до конкретних законів – як до 

результатів людської творчості, витворів держа-

вного мистецтва. Звідси постають дві можливос-

ті оцінки значення закону: з одного боку, негати-

вна оцінка як штучного, несправжнього, а з ін-

шого боку – можливість ототожнення законного 

з істинним, прекрасним і справедливим. Завдяки 

такій естетичній інтерпретації уможливлюється й 

критична оцінка самого закону, закладається те-

оретичне підґрунтя для його вдосконалення, 

оскільки твір людського мистецтва (на відміну 

від творіння природи) як такий може бути різ-

ною мірою досконалим і прекрасним. Для такої 

оцінки давні греки послуговувались категорією 

«природа» («фюсіс»). 

У європейській правовій традиції відбувається по-

стійне переосмислення, переінтерпретація низки ка-

тегорій давньогрецької філософської думки – «при-

роди» та «закону», «природи людини» та «природи 

речей», «природної справедливості» тощо. 

Досить часто у сучасній правничій літературі 

можна зустріти інтерпретацію античного приро-

дного права як деякого «закону природи». Таке 

розуміння виникає внаслідок модернізації понят-

тя «природа» й ґрунтується на хибному припу-

щенні про незмінність значень цього поняття в 

рамках європейської правової традиції. Як за-

уважує А.В. Ахутін, навіть більшість авторитет-

них філологів та істориків грецької культури «за 

якоюсь магічною нездоланною інерцією розу-

міння перекладають грецьке «фюсіс», виходячи з 

кола значень, властивих новоєвропейській «при-

роді» [3, c. 111]. 

Зауважимо, що, на противагу О. Шпенглеру, 

який вважав, що при взаємодії молодшої культу-

ри зі старшою у старшої запозичуються лише 

форми, а смисли цих форм залишаються непере-

даваними [40, c. 55–58], наше припущення поля-

гає в тому, що при переінтерпретації понять, ви-

роблених старшою культурою, попередні смисли 

присутні, хоча й проявляються не з таким ступенем 

інтенсивності. Тому встановлення первісних, вихі-

дних значень тих категорій, які є надбаннями куль-

турної традиції, має не лише історико-правове, але 

й актуальне теоретичне значення, оскільки завдяки 

цьому стає можливим з’ясувати як змістовні вито-

ки, так і смислові відтінки цих понять у контексті 

сучасного європейського праворозуміння.  

У філософській мові Давньої Греції «фюсіс» 

має цілу низку смислів, вказуючи, зокрема, на 

визначеність походження, ідею, смисл, причину, 

джерело руху, загальну причину порядку тощо. 

Чи не найважливішим є використання «фюсіс» 

як синоніму «сущого» і «сутності» («усія»), що 

означає розуміння того, що означає «бути чи-

мось». При чому «фюсіс» у греків є завжди «фю-

сіс» чогось, вона ніколи не виокремлюється як 

самостійний об’єкт чи суб’єкт [3, c. 120]. 

Отже, «фюсіс» людини та «фюсіс» справед-

ливості, «фюсіс» права загалом дає у греків від-

повідь на питання, що означає бути людиною, 

що таке справжня, сутнісна справедливість, що 

таке істинне право. 

Дихотомія «фюсіс–номос»: від антитези до 

синтези. Водночас протягом давньогрецької історії 

значення категорій «фюсіс» та «ката фюсін» (згід-

но з природою) не залишалося незмінним. 

Становлення і цивілізаційне піднесення гре-

цьких полісів (з середини ХІІ по VI ст. до н.е.) 

були пов’язані з неминучим розпадом общинно-

родових, при–родних зв’язків. На цьому етапі 

концепція «ката фюсін» (згідно з природою) ви-

ражає ностальгію за втраченою органічністю, 

притаманною тваринному світу, частинкою яко-

го людина, попри всі досягнення культури, не-

минуче залишається (Гесіод, Піндар, Гелланік 

Лесбоський). Водночас в цей період «фюсіс» 

сприймається сакралізовано і пов’язується із 

традиційними, звичаєвими нормам грецьких по-

лісів («номос»). 

З кінця VI ст. у грецькій культурі (зокрема в 

іонійських натурфілософів та в елеатів) виникає 

змістовна опозиція «фюсіс–номос». В рамках цієї 

опозиції «фюсіс» протиставляється людським 

«номос» (різноманітним соціокультурним «уста-

новленням» – найменуванням, гадкам, звичаям 

та законам) як справжня, істинна форма сущого. 

Це опозиції «слова» і «діла», «імені» і «діла» 

(Геракліт, Ксенофан), «назви і дійсності» (Ксе-

нофан, Емпедокл, Анаксагор) «вважатись» і «бу-

ти», природних здібностей людини і виховання 

(Фалес), встановленого людиною і встановленого 

богами (Геракліт). Тогочасна грецька література 

підтверджує, що, на думку греків, природу людини 

(людську натуру, її характер) формують дві неза-

лежних основи – «фюсіс» країни та її «номос» (со-

ціокультурні установлення як форма суспільного 

життя – звичаї та закони) [3, c. 241, 116]. 

У період розквіту безпосередньої демократії у 

грецьких полісах за доби класики (V ст. до н. е.) 

людська досконалість неодмінно мала соціально-

політичний і державний вимір: досконала люди-
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на розглядалась грецькими філософами як люди-

на суспільно-політична, громадянин. Звідси пос-

тає єдність політичної, етичної та правової реа-

льності, поглинання справедливості і права полі-

тикою. Саме в демократичних полісах вперше 

виникли суспільно-політичні ідеали свободи 

(«елеутеріа») і рівності («ісономії» та «ісогорії»), 

ідея благозаконня («еуномії») та громадянської 

чесноти («арете») [35, c. 176]. 

Поляризація соціальних інтересів у полісах 

сприяла поступовому руйнуванню уявлень про 

гомогенність соціонормативної сфери. Так, вже в 

«Антигоні» Софокла (V ст. до н.е.) відображено 

усвідомлення певної структуризації суспільних 

установлень – поділ полісних «номой» на писані 

(«графос») й неписані («aграфос»); при цьому 

неписаним, традиційним «номой» (звичаям та 

суспільній моралі) тут надається ціннісний пріо-

ритет щодо писаних установлень. Демокріт (460–

370 рр. до н.е.) вперше в європейській етико-

правовій думці заклав основи розмежування вну-

трішньо-моральнісного та зовнішньо-морального 

і юридичного, наголосивши при цьому на вирі-

шальному значенні внутрішнього переконання, 

почуттів сорому та обов’язку (рос. – долга) (Фра-

гменти 603, 604, 605, 607, 608, 692, 789) [20]. 

Динаміка суспільно-політичного життя й ро-

зширення економічних зв’язків призвели до ро-

зуміння конвенційності, умовності та змінюва-

ності, або й випадковості соціонормативної реа-

льності. Ці процеси сприяли оцінці сутності за-

кону як ціннісно-нейтрального «простого дого-

вору», який принципово нездатний зробити гро-

мадян досконалими людьми (Лікофрон), або ж 

розглядався як «тиран» і «деспот», котрий зму-

шує багато до чого, противного людській приро-

ді (софісти, згодом – кініки). 

Криза полісу позначилась виникненням у сус-

пільно-політичній думці греків опозиції «приро-

ди» та «установлення» («фюсіс–номос»). Вироб-

лена софістами антитеза «фюсіс–номос» позна-

чила те проблемне поле, в якому наступними по-

коліннями античних філософів здійснювалась 

розробка природно-правових проблем. Розвиток 

інтерпретацій вказаної опозиції в етико-політич-

них дискусіях грецьких філософів відобразив, 

так чи інакше, історичні етапи кризи полісу. 

У виступах софістів «фюсіс» вперше почала про-

тиставлятись десакралізованій соціонормативній реа-

льності; поняття «фюсіс» вперше почало використо-

вуватись як критерій для оцінки істинності, доскона-

лості існуючої політико-правової системи. 

Вважається, що першим софістом, який про-

тиставив «фюсіс» та «номос», був Гіппій (друга 

пол. V – 1–а третина IV ст. до н.е.). Він вислов-

лював негативне ставлення до більшості так зва-

них «неписаних законів» і релігійних звичаїв, 

доводячи, що вони не є ані загальноприйнятими, 

ані вічними й непорушними. Зокрема, цей софіст 

не визнавав, що заборона шлюбів між батьками і 

дітьми є божественним установленням [33, c. 

121]. Тим установленням, які лише вважаються 

неписаними законами, Гіппій протиставляв спра-

вжні неписані закони. Ті «неписані закони», які 

однаково виконуються в кожній країні», Гіппій 

вважав природним правом. На підставі власних 

історико-етнографічних досліджень він зробив 

висновок, що лише два людських звичаї «витри-

мали … перевірку і виявились загальнолюдськи-

ми» – вшановування богів і батьків (Ксенофонт. 

Спогади про Сократа IV 4, 19). 

В антиномії «фюсіс–номос» звертає на себе 

увагу здатність її складових до взаємоперетво-

рення. Так, якщо в «Антигоні» традиційні, непи-

сані «номос» мають значення «фюсіс», то вже в 

багатьох софістів, а згодом у кініків вся тради-

ційна мораль окремих людських спільнот інтер-

претується як умовний «номос», якому проти-

ставляється деяка істинна всезагальна «фюсіс». 

Цікаво, що в анонімному софістичному трактаті 

«Двоїсті міркування» (близько 400 р. до н.е.). 

зазначається, що у гірського народу массагетів 

вшанування батьків, виражається в тому, що «вони 

вбивають своїх батьків та з’їдають їх і в них вважа-

ється найпрекраснішою могилою бути похованими 

у своїх дітях» [6, c. 209]. Таким чином відбувається 

своєрідна перестановка місць природи і установ-

лення. (Цей приклад також ілюструє, наскільки 

відмінними можуть бути конкретні соціокультурні 

форми, в яких виражаються загальні принципи 

«природної справедливості»). 

У процесі полеміки з традиційними та релі-

гійними уявленнями про право (справедливість) 

софісти створили перші концепції світського, 

секулярного природного права. Вони розпочали 

використання емпіричних – історико-соціоло-

гічного та порівняльного – антрополого-право-

вих методів з метою відшукання істинних «но-

мос», які б відповідали загальнолюдській «при-

роді». Порівняльні емпірико-соціологічні (ан-

трополого-правові) дослідження у багатьох ви-

падках призводили софістику, з одного боку, до 

ціннісного й гносеологічного морально-право-

вого релятивізму, до волюнтаристських інтерп-

ретацій права, а з іншого боку, – до діалектично-

го й конкретно-історичного розуміння протиле-

жностей «справедливості–несправедливості», 

«природи» і «установлення». «Номос» формує й 
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виражає другу, соціально-культурну природу 

людини. Однак при цьому сам «номос» повинен 

бути сформований згідно з деякою «природою» 

(А.В. Ахутін). Таким чином розкривається анти-

чне уявлення про людину як про діалектичний 

синтез природи й мистецтва (О. Ф. Лосєв), при-

роди й культури. 

Софісти здійснили перші спроби «біологіч-

ної» та «соціологічної» інтерпретацій природно-

го права. Вони небезуспішно доводили наявність 

у біосоціальній реальності певних доказів на об-

грунтування тих чи інших індивідуальних та 

групових суспільно-політичних інтересів. Однак 

з огляду на саму специфіку фаху платних вчите-

лів політичної мудрості, а також на очевидну по-

літизованість софістичних концепцій, відповідні 

аргументи підбирались вибірково й тенденційно, 

з ігноруванням складності тієї реальності, з якої 

ці аргументи черпались. Адже єдність людського 

роду і спільність біологічних потреб, так само як і 

домінація «сильніших» над «слабшими», є незапе-

речними антропологічними фактами, які, вочевидь, 

потребують врахування у конструюванні соціоно-

рмативної системи. Однак у будь-якому випадку 

вразливим місцем підходу, за якого з емпіричних 

біосоціальних фактів робиться спроба безпосеред-

ньо вивести нормативні деонтичні судження, є те, 

що такий підхід явно чи імпліцитно спирається на 

апріорні ціннісні положення, без яких такі суджен-

ня втрачають свою нормативність. 

Софістика яскраво продемонструвала можли-

вості політико-інструментального використання 

тієї чи іншої наукової методології. А саме: умо-

глядно-метафізичне осмислення походження со-

ціонормативних «установлень» – політико-

юридичних норм та інституцій – дозволили об-

ґрунтувати демократичні ідеї про загальну пра-

вову рівність та «суспільний договір»; емпірико-

біологічні ж підходи до вивчення сфери «приро-

дного» призводили до того, що в ідеї справедли-

вості не вбачалось іншого ціннісного змісту, ок-

рім «права сильного на нерівність». 

Формулювання дихотомії «фюсіс–номос» є 

одним з найвищих проявів розвитку раціоналіс-

тичних тенденцій у грецькій політико-правовій 

думці. Водночас концептуалізація зазначеної ан-

титези позначила собою й початок кризи антич-

ної раціоналістичної свідомості, яка за умов пог-

либлення соціальної диференціації, – а отже, й 

загострення соціальних суперечностей – постала 

перед неможливістю вироблення єдиного понят-

тя права (справедливості). Загалом, слушно від-

значаючи моменти відносності в уявленнях про 

допустиме й заборонене у звичаєвому праві та 

законах різних народів, софісти, особливо «мо-

лодші», булим схильні абсолютизувати цю від-

носність і в багатьох випадках втрачали з поля 

зору присутні в різних правопорядках всезагаль-

ні принципи. 

Запереченням етичного релятивізму й нігіліз-

му софістів став поворот до cакралізованої інте-

рпретації процесів правоутворення і права у фі-

лософії Сократа та Платона. 

Подібно до софістів, Сократ (470/469–399 рр. 

до н.е.) в принципі підтримував протиставлення 

«природи» умовним законам [18, с. 242–243]. 

Однак при цьому у Сократа поняття природи за-

мінюється загальними категоріями розуму й мо-

ралі. Сократ будує свою етико-нормативну систему 

на основі віри у вищу, моральну сутність людини. 

Він звертається до сфери людської самосвідомості, 

прагнучи саме в ній віднайти і з неї вивести життє-

во значущі, смислові положення. На відміну від 

софістів, Сократ не допускає протиставлення по-

нять справедливого і законного, стверджуючи, що 

«богам завгодно, щоби справедливе і законне було 

одне й те саме» (Ксенофонт, Спогади про Сократа 

IV 4, 45; 2, 11; 4, 12; 6, 6). 

Перший і найвизначніший об’єктивний іде-

аліст в історії філософії – Платон (428/427-347 

рр. до н.е.) протиставляє емпірико-соціологічній 

й матеріалістичній методології софістів сакраль-

но-метафізичний підхід. За його висловом, лише 

«Бог є мірою усіх речей, а не людина, як вважа-

ють деякі» (мався на увазі софіст Протагор). 

Зруйнована софістами натурфілософська й 

космологічна єдність природи і закону віднов-

люється Платоном на якісно новій основі. У діа-

лектиці Платона софістичне протиставлення 

«фюсіс» і «номос» долається завдяки тому, що 

справжня природа ототожнюється з божественним 

творчим розумом («нус») і з божественним мисте-

цтвом (Закони, 888е-891в) [11]. Платон прагне до-

вести, що «закон і мистецтво» виникають від при-

роди, принаймні вони «не менше природи хоча б 

тому, що є породженням розуму» (Там само, 890d). 

Він вважає, що виникнення законів у будь-якому 

випадку не залежить від людини, але тільки від 

Бога, долі й випадку, які керують усіма людськими 

справами (Там само, 709а-с). 

Платон переконаний в наявності зв’язку між 

справедливістю й людською природою [8, с. 142, 

145]. Він, так само як і Сократ, відкидає твер-

дження деяких софістів про те, що і у тварин, і у 

людей справедливість самої природи полягає у 

пануванні сильнішого над слабшим. Вважаючи, 

що існують інші раціональні основи для визна-

чення справедливості, він апелює до «ідеї» лю-
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дини, яка, на його думку, якраз і є її справжньою 

природою. Платон вважає, що за своєю сутністю 

людина – це, насамперед, душа, яка за своїм по-

ходженням є божественною, нематеріальною, 

вічною й безсмертною. «Душа є причиною блага 

і зла, прекрасного и ганебного, справедливого і 

несправедливого й усяких інших протилежнос-

тей» (Закони, 896d). 

Арістотель (384–322рр. до н.е.), подібно до 

свого видатного вчителя, вважав, що закон має 

насамперед загальногромадянське етико-виховне 

призначення. Згідно з Аристотелем, необхідною 

умовою для виховного ефекту вираженого в за-

коні права є тривала, звичаєва дія останнього. 

«Привчаючись вчиняти доброчесно, ми стаємо 

більш доброчесними, а ставши такими, нам лег-

ше чинити доброчесно (Нікомахова етика, 1104в 

2) [2]. Звичка та звичай є природними засобами 

морального виховання; закріплені в законі спра-

ведливі приписи формують «другу натуру» лю-

дини завдяки її постійному вправлянню в добро-

чесних вчинках. Відтак у діалектиці Арістотеля 

антитеза «фюсіс–номос» долається в рамках 

концепції індивідуального людського розвитку. 

Учень Платона вперше здійснив спробу поєд-

нання емпіричного й метафізичного підходів до 

антрополого-правових проблем, й на цій основі – 

трактування природного права як основи пози-

тивного права, яке відповідає політичній природі 

людини й об’єктивному призначенню людини та 

держави. Емпірико-індуктивний та «дистинктив-

но-дискриптивний» (О. Лосєв) метод Арістотеля 

дозволив йому сформулювати положення про 

принципову відмінність «домашньої справедли-

вості» від справедливості державної й таким чи-

ном намітити ідею про взаємозв’язок міжлюдсь-

кого відчуження і позитивного права, евристичне 

значення якої важко перебільшити. Відносини 

між «своїми» за визначенням не допускають від-

чуження, саме тому вони суттєво відрізняються 

від відносин між «чужими» – юридичними: це 

відкриття належить Арістотелю. У такий спосіб 

вперше було позначено існування межі між нор-

мативними сферами юридичного права і моралі. 

Політичні та економічні зміни, які відбулись в ан-

тичному світі у сер. IV–III ст. до н.е. й призвели до 

кризи грецьких полісів і появи величезних військово-

монархічних організацій. Наслідком руйнації тради-

ційних для греків демократичних інститутів стало 

відчуження громадян полісів від політики.  

У цей період антитезою сократівсько-плато-

нівському розумінню «номос» стало здійснене 

кініками «перекарбування цінностей» – повне 

заперечення усієї соціонормативної полісної ку-

льтури. Засновником кінічної школи був Анти-

сфен Афінський (близько 450/444–368/360 р. до 

н.е.), спочатку учень софістів Горгія і Протагора, 

а згодом Сократа. Учнем Антисфена був – манд-

рівний проповідник кінізму Діоген Синопський 

(412/400–325/323 р. до н.е.). 

На противагу Платону та більшості інших 

грецьких філософів періоду класики, кініки вва-

жали, що існуюча держава та її закони є штуч-

ними й шкідливими протиприродними («пара 

фюсін») винаходами. Звідси постає індивідуаліс-

тичний ідеал «царственної автаркії», самодоста-

тності й непідзвітності кінічного мудреця, який 

живе «згідно з природою». «Природа» у кініків 

виступає як етико-аксіологічний принцип, з по-

зицій якого відбувається заперечення усіх куль-

турних надбань суспільства. Кінічний мудрець у 

громадському житті «керується не загально-

прийнятими законами, а законами чесноти» (D.L. 

IV 11) [10]. «Найвизначніший з усіх людей той, 

хто зневажає багатство, славу, задоволення, жит-

тя, і надає перевагу протилежному – бідності, 

безслав’ю, праці, смерті» (D.L. IV 105). Кініки не 

лише на словах, але й на ділі відкидали всі 

прийняті у грецькому суспільстві традиції й пра-

вила пристойності (D.L. IV 52, 69, 72–73, 97). На 

противагу своєму попереднику Сократу, вони 

відкинули полісний патріотизм, вперше проголо-

сивши себе «космополітами» – громадянами 

Всесвіту (D.L. IV 69) [23, c. 111]. 

Подібно до етики Демокріта, етика кініків ви-

ходила «не з природи–максимуму, а з природи-

мінімуму, що узаконювала найнижчий рівень 

потреб і лише економічно необхідну норму спо-

живання» [1, с. 10]. У кінічній інтерпретації 

«природа» виявлялась не просто біологічною 

реальністю, а аксіологічним критерієм, підста-

вою її «розумної» оцінки. Сфера нормативної 

моральності у кініків як сфера духу не співпадає 

зі сферою матеріальної природи. Природно-

нормативне у кінізмі є зовнішнім виявом і пере-

думовою моральнісно нормативного. Цікавим є 

той факт, що найбільшою цінністю кініки вважа-

ли свободу слова («паргессія»), яка вимагала від 

своїх послідовників говорити правду в обличчя 

будь-якому тирану [23, c. 104]. 

Етика кініків є прикладом доведення до край-

нощів соціально-критичного потенціалу природ-

ного права, прикладом його соціально-нігіліс-

тичної, антикультурної, анархічно-індивідуа-

лістичної інтерпретації. 

Кінізм був одним з ідейних попередників сто-

їцизму – однієї з провідних шкіл післякласично-

го періоду античної філософії. Головними пред-
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ставниками ранньої Стої (ІІІ cт. до н.е. – сер. ІІ ст. 

до н.е.) є Зенон Кітіонський з Кіпру, його наступ-

ники – Клеанф із Ассосу та Хрізіпп із Сол [34]. 

Найвизначніші представники Середньої Стої (ІІ – І 

ст. до н.е.) – Панецій та Посідоній, римської (І – ІІІ 

ст. н.е.) – Епіктет, Сенека і Марк Аврелій. 

У трактуванні стоїків природний «загальний 

закон» (логос) є розумом, осмисленістю й всеза-

гальною доцільністю. Всезагальне панування 

логосу – це панування в усьому космосі доціль-

ності й розумності. Водночас стоїки також ото-

тожнювали логос із провидінням («пронойя») та 

долею («геймармене»). У стоїцизмі стверджуєть-

ся самоцінність природно-нормативного як тако-

го, що відповідає справжній природі людини. 

Будучи чеснотою й виявом космічно-гармо-

нійного порядку в людині, морально-нормативне 

становить благо в самому собі: воно не покликане 

забезпечувати досягнення людиною жодних емпі-

ричних цілей. Власне саме по собі дотримання, 

виповнення природного як морально-норматив-

ного й проголошується у стоїків щастям. 

В умовах зростаючої кризи полісних норма-

тивних установлень відбувалась дедалі більша 

«індивідуалізація» та психологізація етичних 

концепцій. За елліністичної доби процеси еконо-

мічного та політичного відчуження призводять 

до універсалізації образу досконалої людини – 

процесу, який зрештою призвів до трансформації 

«досконалої–людини–громадянина–полісу» в 

«досконалу–людину–громадянина космополісу» 

– понаддержавної, ідеально існуючої спільноти 

доброчесних людей. З іншого боку, досконала 

людина дедалі більше постає як «внутрішня» 

людина. Відбувається дедалі більша суб’єкти-

візація, інтеріоризація нормативного, перемі-

щення останнього до сфери моральної свідомості 

людини з одночасним проголошенням зовніш-

ньої нормативності ціннісно нейтральною (кіні-

ки, епікурейці, стоїки). Природно-правові конце-

пції греків дедалі більше набувають індивідуаль-

но-моральнісного змісту. 

Як видається, не буде перебільшенням твер-

дження про те, що присутній у Демокріта, софістів, 

Арістотеля, кініків і стоїків універсальний норма-

тивний образ природної людини «взагалі», як 

представника усього людського роду та космополі-

та є доконцептуальною основою новочасних євро-

пейських теорій природних прав людини. 

Світоглядно-методологічні основи інтерп-

ретацій співвідношення між «природою» та 

«законом». Аналіз розвитку філософсько-право-

вої та соціологічної думки давніх греків демонс-

трує зміну поглядів на відношення між сферами 

суспільної моралі й державного права, а також 

про співвідношення цих сфер зі сферою природ-

ного права (справедливості). 

Між світоглядно-методологічними позиціями 

грецьких мислителів та змістом їх природно-

правових концепцій простежується логічний 

зв’язок. Видається можливим констатувати, що в 

більшості випадків критична оцінка закону була 

притаманна насамперед прихильникам матеріаліс-

тичної «лінії Демокріта». Підходам останніх про-

тистоять концепції прибічників ідеалістичної «лінії 

Платона» – Сократа, Платона й Арістотеля, які 

стверджували про сутнісний збіг законного та 

справедливого (Сократ) та розглядали у своїх рес-

тавраційних проектах ідеального полісу закон як 

вихователя чесноти (Платон і Арістотель).  

Розбіжності в етико-антропологічній оцінці 

закону зумовлювались відмінностями між емпі-

ричним та метафізичним підходами до людини 

як до учасника нормативної реальності, і, відпо-

відно, розглядом людини, суспільних відносин і 

закону або з емпірико-соціологічних та матеріа-

лістично-каузальних або ж із метафізико-теле-

ологічних та ідеалістичних позицій, з точки зору 

фактичного стану цих відносин або ж з позиції їх 

істинного, справжнього призначення. 

Використання емпірико-соціологічних підходів 

до природи суспільних відносин дозволило бага-

тьом грецьким філософам зробити важливі антро-

полого-правові відкриття: зокрема, визнати приро-

дність відносин влади–підпорядкування у суспіль-

стві (старших над молодшими, батьків над дітьми, 

досконалих над недосконалими). Метафізико-

телеологічні ж підходи дозволяли здійснювати 

пошуки соціального призначення існуючих держа-

вно-нормативних установлень й принципово 

уможливлювали їхню оцінку й коригування. 

Відмінні світоглядно-методологічні засновки 

призводили до появи різних образів природи лю-

дини та природного права (справедливості) у да-

вніх греків. Серед античних концепцій «природи 

людини» можна умовно виділити такі, що нада-

ють нормативного значення «нижчій» – тварин-

но-біологічній (деякі молодші софісти, кініки), 

«серединній» – чуттєво-емпіричній (Епікур), со-

ціально-культурній (Демокріт, старші софісти), 

етико-політичній (Арістотель) чи «вищій» – боже-

ственно-метафізичній (Сократ, Платон); інтелекту-

алістично-метафізичній (стоїки) та ін. «природам» 

людини. Загальною же рисою давньогрецьких ан-

трополого-правових концепцій є те, що природ-

ність неодмінно пов’язується з деякою «розумною 

мірою», відчуття якої виступає тією точкою, в якій 

відбувається злиття буття і мислення. 
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Природне право (або ж «справедливість, яка 

походить від природи»), будучи осмисленим ви-

ключно емпірико-біологічно чи соціально-

емпірично, поставало як право сили (Фразімах, 

Ксенофонт); умоглядно-метафізичне ж (старші 

софісти, стоїки) чи умоглядно-біологічне (кініки) 

його осмислення призводило до парадоксального 

у рабовласницькій соціальній системі трактуван-

ня природного права як загальнолюдської рівно-

сті й свободи. 

Для визначення співвідношення між сфера-

ми природного права і моралі (в сучасному 

розумінні вказаного поняття) є важливою специ-

фіка трактування поняття «природи», зокрема в 

рамках дихотомії матеріального та ідеального, 

сущого та належного (хоча остання дихотомія 

загалом не притаманна для філософії античності) 

і, насамперед, питання про те, чи вичерпує «при-

родно-правове» зміст деонтичного, морально-

належного у відповідній доктрині. 

У давньогрецькій філософії природно-правове 

завжди є етично-необхідним, вірним. Проте сфе-

ри природно-правового й морального в антично-

сті далеко не завжди співпадають. При обмежен-

ні «природного» в моралі та праві лише емпірич-

но сущим сфера морально належного є значно 

ширшою від сфери природного, в такому разі 

природне право становить лише біосоціальну 

складову морального устрою суспільства 

(Арістотель). Загалом природне право не співпа-

дає з моральністю у тих концепціях, в яких при-

родно-правове пов’язується з біологічними, зоо-

логічними, фізіологічними, психічними, етнічними 

та ін. емпірично даними факторами. Натомість ме-

тафізична інтерпретація «природного» (Сократ, 

Платон, стоїки) призводить до збігу природного 

права й моральності. До такого ж, принаймні зов-

нішнього, збігу, в принципі, призводить і проголо-

шення емпірично-природного – належним (кініки). 

Ідея природного права виникає як інтелектуаль-

на реакція на внутрішні протиріччя, притаманні 

«позитивним» суспільній моралі та праву як яви-

щам культури. Еволюція ж змістовного наповнен-

ня природно-правових категорій у суспільно-

політичній думці Давньої Греції значною мірою 

відображала історію розвитку й занепаду полісу, 

яка по-різному переживалась і осмислювалась ок-

ремими прошарками грецького суспільства. 

Суперечності ж між різними, а часом і взає-

мовиключними природно-правовими концепція-

ми відображають діалектику соціального розвит-

ку, взаємодію неоднозначних ціннісних орієнта-

цій, неминучі розбіжності й конфлікти потреб та 

інтересів окремих суспільних груп полісу із цін-

ностями, потребами та інтересами усього полісу, 

– діалектику, яка на соціальному рівні відтворює 

всезагальні закономірності буття. У багатьох ви-

падках ці суперечності пов’язані з наданням но-

рмативного значення лише окремим моментам в 

єдиному суспільно-історичному процесі, «при-

родним станом» якого є постійний розвиток, ди-

наміка, взаємодія необхідного та випадкового, 

індивідуального й загального. 

Слід зауважити, що в багатьох відношеннях 

проблема природно-правового плюралізму пос-

тає як проблема плюралізму ціннісного. При 

цьому в основі відмінностей між окремими інте-

рпретаціями природного права лежить онтологі-

чна напруга між духовним та матеріальним, ра-

ціональним та позараціональним началами буття 

і мислення. Тому, як видається, основою пода-

льших досліджень з природно-правової пробле-

матики повинен стати пошук таких синтезуючих, 

інтегральних підходів, в рамках яких вказані су-

перечності можуть бути знятими. 
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С. П. Рабинович 

 

ДИАЛЕКТИКА «ФЮСИС» И «НОМОС»: ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ ЕВРОПЕЙС-

КОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Статья посвячена истории естественно-правовой мысли античности, а именно философскому 

диалогу древнегреческих концепций естественного права. Рассматриваются особенности интерпре-

таций понятий «Physis» (природа) «Сata Physin» (в соответствии с природой), «Para Physin» (противо-

естественно) and «Nomos» (установление, закон), анализируются проблемы нравственности и права в 

философских учениях греческой античности. Выявляется диалектика взаимосвязи понятий «приро-

да» и «установление», обнаруживаются логические зависимости между космологическими, антропо-

логическими, социологическими и этическими аспектами естественно-правовых учений Древней 

Греции. 

 

S. P. Rabinovych 

 

DIALECTIC OF «PHYSIS» AND «NOMOS»: ANCIENT SOURCES OF EUROPEAN NATURAL 

LAW TRADITION 

 

The article deals with the history of ancient natural law thought, especially with the philosophic dialogue 

of ancient greek conceptions of natural law. The author observes the peculiarities of the interpretations of the 

concepts «Physis» (nature), «Сata Physin» (according to nature), «Para Physin» (unnatural) and «Nomos» 

(law), examines the problems of morality and law in ancient philosopher’s teachings. The author reveals the 

dialectic of the interrelationship of the concepts «Physis» and «Nomos», shows the logical connections 

between cosmological, anthropological, sociological and ethic aspects of greek natural law doctrines. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ, ЮВІЛЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ 

 
Є. В. БУЛИГІНУ – 75 РОКІВ 

 

Мануэль Атиенза 
Университет Аликанте (Испания) 

 

ЕВГЕНИЙ БУЛЫГИН И ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ 
 

(Перевод с английского С. И. Максимова за працею: Atienza Manuel. Eugenio Bulygin and 
the Theory of Legal Argumentation) 

 
I 

 

Пять лет тому назад ARSP1, зная, что я был 

связан с Евгением Булыгиным близкой дружбой, 

попросил меня написать короткую заметку в свя-

зи с празднованием 70–й годовщины со дня рож-

дения Евгения Булыгина, который в то время 

был президентом IVR. Текст, направленный 

мною в журнал, был следующим:  

«Очень близкий и старый друг Евгения Булы-

гина говорит о нем со смешанным чувством вос-

хищения и неодобрения как о человеке, неспо-

собным к унынию. Это качество (которое можно 

также оценить и положительно – он мастер в ис-

кусстве жизни), не связано ни с биологической 

наследственностью, ни с отсутствием тяжелых 

моментов в течение его семидесяти лет, прожи-

тых им сначала в России, затем в Австрии и, 

наконец, с 18–летнего возраста в Аргентине. Та-

кое здоровое и завидное восприятие жизни – это 

скорее органическая черта характера, которую 

Евгений Булыгин, должно быть, начал развивать 

c очень раннего возраста. Успеху определенно 

способствовали две другие отличительные черты 

его личности: его незаурядный интеллект, с од-

ной стороны, и его неистощимое, но и не агрес-

сивное чувство юмора – с другой. Никому из 

коллег не приходит в голову обижаться на та-

кую, например, необычную оценку Булыгина: 

«Ваша статья и в самом деле очень хорошая, ес-

ли не брать во внимание, что она никуда не го-

дится». И все мы улыбаемся, когда он дает такой 

совет: «Вы должны повторять себя очень часто, 

чтобы не противоречить самому себе», или когда 

он – будучи совсем еще недавно судьей Феде-

                                                           
1 ARSP – Archiv für Rechts und Sozialphilosophie 

(Архив правовой и социальной философии) – офи-
циальное издание Международной ассоциации фило-
софии права и социальной философии (IVR). 

рального апелляционного суда Аргентины – уве-

ряет нас: «Никто не может обвинить меня в бес-

пристрастности».  

Произведения Евгения Булыгина как правово-

го философа почти исключительно посвящены 

логическому анализу правовых проблем, и это 

является в основном плодом его сотрудничества 

с Карлосом Алчурроном (Carlos Alchourrón). Как 

они сами пишут в предисловии к своей книге 

«Анализ логики и права» [Análisis lógico y 

Derecho] (Мадрид, 1991) – сборнике статей, 

опубликованных авторами совместно между 

1960 и 1990 годами, – сходство их теоретических 

подходов было таким большим, что все эти рабо-

ты (включая те, которые были написаны только 

Алчурроном или только Булыгиным) могли бы 

считаться как написанные «Карлосом Евгением 

Булырроном (Carlos Eugenio Bulyrrón), мифиче-

ской личностью, оживающей только в философ-

ской деятельности». 

Самый знаменитый и влиятельный результат 

такого симбиоза – это «Нормативные системы» 

[Normative Systems] (1971, – испанский перевод 

был опубликован в 1974 году, немецкий перевод 

в 1994, итальянский перевод в 2005), – которая 

справедливо должна считаться одной из самых 

важных работ в правовой философии во второй 

половине ХХ столетия. Осуществленный в ней 

анализ фундаментальных понятий правовой тео-

рии, таких как «правовая система», «пробел», 

«противоречие в законе и противоречие между 

законами» и т. п., является значительным вкла-

дом в эту дисциплину. С точки зрения Георга 

Хенрика фон Вригта (Georg Henrik von Wright), 

«до сегодняшнего дня, эта работа – самое полное 

монографическое исследование основных вопро-

сов правовой теории, осуществленное при по-

мощи средств современной логики и концепту-

ального анализа». Фон Вригт написал это в авгу-

сте 1991 года, и у нас нет основания полагать, 
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что он захотел бы изменить свое суждение сего-

дня. В любом случае должно быть подчеркнуто, 

что эта книга в некотором отношении была про-

должена в «Формах существования юридических 

норм» [Sobre la existencia de las normas jurнdicas] 

(1979), как и в многочисленных статьях (боль-

шинство из них собраны в упомянутом выше то-

ме, опубликованном в 1991 году), посвященных 

анализу таких понятий, как правовой порядок 

(который авторы отличают от понятия правовой 

системы), дозволение, правовая норма или ча-

стичная отмена закона (derogation). Как это все-

гда бывает с интеллектуальной продукцией, эти 

исследования являются скорее не точкой прибы-

тия, а «лишь» исходным пунктом, но таким, кото-

рый ни один из теоретиков права не может про-

игнорировать. Они являются вкладом в науку пра-

ва, поэтому должны войти в любую антологию по 

темам, которые, вне всякого сомнения, являются 

центральными в фундаментальном исследовании 

юридических вопросов. Другими словами, Булы-

гин (и Алчуррон, или, если вам больше нравится, 

Карлос Евгений Булыррон) является уже совре-

менным классиком правовой теории. 

Академическая жизнь Евгения Булыгина про-

ходила практически непрерывно на юридиче-

ском факультете Университета Буэнос Айреса. 

Он и сегодня остается профессором правовой 

философии на том же факультете, деканом кото-

рого он был в течение периода реконструкции 

после эры военной хунты. Но было бы совер-

шенно ошибочно думать, что в его случае эта 

академическая непрерывность – показатель фи-

зической или интеллектуальной неподвижности. 

Евгений Булыгин – истинный полиглот, способ-

ный c завидной легкостью изъясняться на рус-

ском, немецком, английском, итальянском, 

французском и, конечно же, на испанском язы-

ках – был также неутомимым путешественни-

ком, участвуя в конференциях и съездах во мно-

гих американских и европейских странах. Кроме 

того, он всегда оказывал поддержку новым по-

колениям в правовой философии, и не только в 

его собственной стране, Аргентине. Его избрание 

Президентом IVR в 1999 году на Конгрессе в 

Нью–Йорке было признанием многих его интел-

лектуальных, академических и личных заслуг, и 

это также дало сильный импульс к истинной 

«глобализации» правовой философии – процесса, 

в котором, в силу качества, количества и разно-

образия продукции, латинская ветвь должна иг-

рать значительную роль.  

В связи с его семидесятилетием его друзья 

желают ему многих лет жизни, которые, мы уве-

рены, Евгений продолжит посвящать культиви-

рованию таких различных (но, в его случае, муд-

ро гармонизированных) радостей, как семейная 

жизнь, верховая езда, водка, Романские соборы, 

дружба, философско-правовая дискуссия. Да бу-

дет так!» [1. Atienza 2001] 

 

II 

 

Пять лет прошло, и ни личное уважение, ко-

торое я испытываю к Евгению Булыгину, ни мое 

восхищение его интеллектом, не изменились; 

напротив, они укрепились, течение времени 

неумолимо выполняет свою универсальную 

функцию: расставляет всё и каждого на свои ме-

ста. Я полагаю, что был одним из первых испан-

ских читателей «Нормативных систем» (в 1974 

году, когда я работал над своей докторской дис-

сертацией по философии права в Аргентине), и 

это оказало огромное влияние на мое образова-

ние. Хотя я не могу сказать, что это было пово-

ротным пунктом, «до» и «после», – с философ-

ско-правовой точки зрения я тогда не имел «до 

этого» как такового, – это все же дало мне тот 

способ подхода к проблемам теории права, от 

которого я уже не уходил… хотя, при случае, он 

критиковался, как и любой другой подход. 

Таким образом, в течение очень длительного 

времени (около 20 или 25 лет) латинские фило-

софы права с аналитическим подходом (здесь я в 

основном имею в виду представителей Аргенти-

ны, Испании и Италии) осуществляют (при лич-

ных встречах и в публикациях) обсуждение, при-

ведшее к двум основным направлениям мысли, 

которые можно было бы рассматривать как но-

вую версию классического различия между теми, 

кто отдает предпочтение формализованным язы-

кам, логике, и теми, кто, напротив, ищет вдохно-

вение в естественных языках. Первые аналитики 

– это те, кого ради простоты и без приписывания 

термину какого бы то ни было нестрогого до-

полнительного значения, я буду называть «фор-

малистами». Всегда вдохновляемые Булыгиным 

и всегда строго поддерживающие юридический 

позитивизм («исключающий» [excluding] пози-

тивизм), представляющий собой глубоко скепти-

ческое отношение к этике (к возможности раци-

онального обсуждения в сфере этики), они ин-

терпретировали теорию права как процесс поня-

тийного анализа, в котором практичные аспекты 

играли вторичную роль. Другое направление 

мысли (в котором основополагающую роль сыг-

рала работа Карлоса Нино [Carlos Nino]) пред-

ставляют те, кто отличается защитой значитель-



Мануэль Атиенза 

248 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

но более открытого позитивистского тезиса 

(«включающий» [including] позитивизм), или 

даже те, кто, не является позитивистами. Они 

поддерживают рациональность этики (этический 

когнитивизм в большей или меньшей степени) и 

не ограниченную (non insular) концепцию право-

вой мысли, которая приводит к концепции фило-

софии права как практической философии, сов-

местно с (и тесно связанной с) моральной и по-

литической философией. Сказанное выше есть, 

конечно, упрощение во многих смыслах: некото-

рые аналитические авторы, вероятно, не увидят 

себя ни среди одних, ни среди других, скорее они 

объединяют тех и других, а некоторые отошли от 

одних и в той или иной степени примкнули к дру-

гим. Это упрощение, однако, дает мне возмож-

ность сообщить, что в течение всех этих лет я ни-

когда не был по одну сторону с Евгением Булыги-

ным в дебатах, что, тем не менее, никогда и нико-

им образом не влияло на наши личные отношения.  

Поэтому заслуженное уважение к Евгению 

Булыгину в его 75 день рождения дает мне воз-

можность задать себе и попытаться ответить на 

следующий вопрос. В каком смысле мой путь по-

нимания философии права противоположен спосо-

бу понимания Евгением, или, другими словами, в 

какой степени философия права Булыгина совме-

стима с аргументативным подходом к праву? 

 

III 

 

Недавно я опубликовал книгу «Право как ар-

гументация» [Law as argumentation], в которой я 

стремлюсь представить основы аргументативной 

концепции права. В первых пяти главах я выдви-

гаю основания, почему, по моему мнению, ни 

одна из значительных концепций права в двадца-

том столетии не отдала предпочтение этому под-

ходу. Анализируя одну из этих концепций, нор-

мативистский позитивизм, я поднимаю вопрос, 

обращенный, прежде всего, к работе, написанной 

совместно Алчурроном и Булыгиным, и прихожу 

к следующему заключению:  

«Говоря в общих чертах, можно сказать, что с 

аргументативной перспективы совместный труд 

этих двух авторов находится на половине пути 

между Кельзеном и Хартом. В отличие от Кель-

зена (и в отличие от других авторов «иррациона-

листов», подобно Россу [Alf Ross]), Алчуррон и 

Булыгин всегда отстаивали тезис о том, что юри-

дические решения могут (и должны) обосновы-

ваться (be justified) в терминах дедуктивной ло-

гики; это значит, что нормативные выводы могут 

осуществляться, что логика также применима к 

нормам. Можно даже сказать, что они тяготели к 

отождествлению обоснования как такового и ло-

гического (дедуктивного) обоснования. Булыгин 

недавно признал, что «дедуктивная модель обос-

нования» не «исключает другие», однако ни он, 

ни Алчуррон не проявили никакого интереса к 

этим другим моделям. Это может быть объясне-

но, на мой взгляд, его глубоким скептицизмом по 

отношению к практическому разуму и его тен-

денции к эмотивизму в моральной сфере. Что 

отличает их, совершенно точно, от Харта (и от 

Каррио [Carrio]), так это больший акцент на фор-

мально-логическом анализе права и на моральном 

скептицизме (Харт может рассматриваться как ми-

нимальный объективист в моральной области) и, 

возможно как следствие этого, тот факт, что Ал-

чуррон и Булыгин предложили теорию права, ко-

торая, в некотором роде, сосредоточивается на лег-

ких случаях» [2. Atienza 2006, p 29]. 

В дальнейшем я попробую развить и разъяс-

нить этот тезис, но только, в той степени, в какой 

это касается работы Евгения Булыгина.  

1. Во-первых, я считаю важным подчеркнуть, 

что, по крайней мере в своих последних работах, 

Булыгин никоим образом не показывает себя 

противником теорий правовой аргументации. 

Его отношение скорее является отношением 

скептика. В интервью, которое Рикардо Карачо-

ло (Ricardo Caracciolo) взял у него для журнала 

DOXA, когда спросил его мнение о предприня-

тых теориями правовой аргументации попытках 

конструирования различных критериев обосно-

вания в сфере дедуктивной логики, он ответил 

следующим образом: «Во-первых, я никогда не 

говорил, что дедуктивная модель оправдания 

была единственно подходящей для реконструк-

ции судебных решений. Я утверждал и продол-

жаю утверждать то, что она является подходя-

щей моделью, однако это не исключает возмож-

ность создания других моделей». «Цель поиска 

критериев рационального контроля над выбором 

предпосылок весьма похвальна, − добавил он. − 

К сожалению, теория аргументации пока еще не 

способна обеспечить правилами, позволяющими 

установить иерархические отношения между 

предпосылками и, тем самым, обеспечить рацио-

нальные критерии выбора лучших предпосылок». 

После демонстрации той роли, которую логика 

(стандартная логика) может играть в процессе вы-

бора между альтернативными предпосылками, он 

заключил: «Я сохраняю свой скептицизм по пово-

ду того, насколько полезна теория аргументации 

относительно проблемы обоснования судебных 

решений» [5. Caracciolo 1993, pp. 508−509]. 
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2. Другое важное разъяснение, которое долж-

но быть сделано, заключается в том, как я уже 

сказал, что концепция Евгения Булыгина сосре-

доточивается на легких случаях, но это не озна-

чает, что он является формалистом в более или 

менее обычном значении этого термина: форма-

листами являются те авторы, которые имеют де-

ло со всеми случаями таким образом, как если 

бы они были легкими. Концепция не является 

формалистской, поскольку она не пренебрегает 

существованием трудных случаев, ибо, как мы 

сейчас увидим, не преследует цель трактовать 

эти последние как легкие случаи. Булыгин не 

считает, что дедуктивная логика − это все, что 

нам нужно, в чем, например, нуждается судья, 

когда сталкивается как с тяжелыми случаями, так 

и легкими, обычными случаями. Кроме того, он 

допускает, что существуют случаи, которые 

можно назвать «трагическими случаями», т. е. 

речь идет о таких ситуациях, в которых «что бы 

судья ни делал, он всегда будет не в состоянии 

выполнить одну из своих обязанностей»: то ли 

свою юридическую обязанность применить 

уместную юридическую норму, то ли, что судья 

считает своей моральной обязанностью, не при-

менять ее» [4. Bulygin 2004, p. 25]. 

3. Исходный пункт для понимания позиции 

Булыгина состоит в защите того, что в выше 

упомянутом интервью в DОХА Карачоло назвал 

«последовательным позитивизмом», который 

является одной из форм того, что сегодня пони-

мают как «исключающий [exclusive] позити-

визм». Строго говоря, то, что Булыгин утвержда-

ет и что характеризует его позитивную концеп-

цию права, выражается следующими тремя тези-

сами: концептуальное разделение между правом 

и моралью, скептицизм в сфере этики и невоз-

можность отделения двух названных выше тези-

сов − «отход от этического скептицизма означает 

отход от тезиса разделения между правом и мо-

ралью»; «тезис разделения несовместим с мо-

ральным объективизмом» [5. Caracciolo 1993, p. 

511]. Другими словами, если кто-то был объек-

тивистом в сфере этики, если кто-то думал, что 

привилегированная моральность существует, что 

рационально оправданные принципы или мо-

ральные нормы существуют, то тогда не было бы 

смысла (это было бы противоречием) утверждать, 

что, в соответствии с правом, кто-то должен делать 

p и, в соответствии с моралью, кто-то должен воз-

держаться от делания p. То есть Булыгин считал 

бы, что, то, что обычно называется «тезисом един-

ства практического разума», является необходи-

мым выводом нравственного объективизма.  

4. Этот вид юридического позитивизма логи-

чески не предполагает (хотя и тесно с ним свя-

зан) способа понимания теории права, которому 

Булыгин явно поспособствовал в ряде его позд-

нейших работ, вид, который может быть найден 

(более или менее имплицитным способом) в чем-

то другом и который он устно защищал во мно-

гих случаях. По его мнению, теория права долж-

на ограничить себя анализом структуры право-

вой системы; если мы смотрим на вещи с судеб-

ной точки зрения, то это должно накладывать на 

нас ограничение в отношении поиска ответа на 

вопрос о том, как идентифицировать право, но не 

по отношению к тому, как решить оказавшееся у 

судьи дело, поскольку этот последний вопрос 

включает аспекты моральной природы [См.: 4. 

Bulygin 2004, p. 23]. Поэтому главный предмет 

интереса его теории права  это правовая систе-

ма (используя аналогию с языком: грамматика, la 

langue), а не юридическая практика (la parole, 

разговор), часть которой естественно составляет 

судебное решение дел (в значительной мере). 

Относительно последнего позиция Булыгина за-

ключается в следующем. Есть случаи, в которых 

исключительно закон устанавливает принятие 

решения, и теория права может определить или 

содействовать определению того, чем являются 

эти случаи, то есть идентифицировать действу-

ющий закон; там, однако, могут быть моральные 

основания для непринятия такого решения, по-

этому даже в подобных случаях не могла бы тео-

рия (не та, которая обусловливает его скепти-

цизм в моральной области) использоваться судь-

ей для того, чтобы делать это. Когда закон не 

определяет решения (в сложных случаях), функ-

ция теории  выработать типологию этих случа-

ев, показать, что эта неопределенность возникает 

вследствие существования лазеек, противоречий 

и того, что Булыгин называет «лазейками при-

знания» в терминологии, узаконенной в «Норма-

тивных системах».  

5. Спросим себя, какую нишу теория права 

Булыгина и другие подобные ей теории оставля-

ют для правовой аргументации (и только по от-

ношению к судебной перспективе), и ответ будет 

совершенно ясен и прост: если случай определя-

ется однозначно (univocally) и судья принимает 

его как таковой (когда случай легкий), тогда 

необходимо обоснование в дедуктивных терми-

нах. Если, с другой стороны, случай не опреде-

ляется однозначно (univocally), судья тогда дол-

жен будет осуществить дискреционное действие 

(по существу выходящее за пределы границ ло-

гики и теории права), которое заключается в со-
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здании предпосылок; сделанное (и здесь логика 

может только служить установлению определен-

ных пределов – и всегда при условии, что они 

будут приняты и что предпосылки должны быть 

согласованы друг с другом), составляет снова–

таки задачу дедукции. Это помогает объяснить 

почему другой из своих работ Булыгин считал 

проблему интерпретации семантической про-

блемой, объясняя, что интерпретатору для того, 

чтобы разрешить проблему неопределенности 

(indetermination), надо просто конкретизировать 

семантические правила терминов или терминов в 

процессе обсуждения. И хотя в праве это является 

важным действием, в интерпретации, имеющей 

специфическую юридическую природу фактически 

никакого значения не имеет [3. Bulygin 1992]. 

6. Поэтому подход Булыгина относится к та-

ким подходам, которые я в выше упомянутой 

книге назвал «формальной концепцией аргумен-

тации». Это означает, что (юридическая) аргу-

ментация рассматривается исключительно как 

цепь предложений, как переход от одного пред-

ложения к другому, или, скорее, результат этого 

перехода, свидетельствующий, что формальная 

концепция сосредоточивается на аргументации 

как результате, а не как деятельности. То, что не 

является аргументацией, рассматривается как 

поиск, прояснение и оценка предпосылок (осно-

ваний), используемых, чтобы разрешить теоре-

тическую или практичную проблему, как вид 

человеческого взаимодействия, цель которого 

состоит в том, чтобы убедить кого-то другого, и 

т.п. Без сомнения, вклад, сделанный формальной 

концепцией (изучение схем – форм аргументов), 

очень важен, но то, что она не охватывает, явля-

ется также очень важным (изучение материаль-

ных и прагматических аспектов аргументации). 

Для юриста, например, рассматривающего про-

блему интерпретации, работа Евгения Булыгина 

не станет большим подспорьем: юристу необхо-

димо «семантическое правило», применение ко-

торого позволит ему разрешить проблему. Но 

трудность почти всегда заключается в том, как 

следует конструировать это правило: какие кри-

терии он может использовать для того, чтобы 

делать именно так и именно таким образом. Тео-

рии юридической аргументации преимуществен-

но ищут ответ на подобный вопрос. Например, 

говоря о предмете судебного обоснования реше-

ний, они берут как исходный пункт то, что такое 

обоснование надо рассматривать не только в 

формальных, но также в материальных и прагма-

тических терминах; обязанность судей обосно-

вать свои решения только тогда оказывается 

удовлетворенной, когда судьи могут привести 

убедительные основания (reasons) для убеждения 

(даже если этого не происходит); формальная 

логика  необходимый, но не достаточный ком-

понент для осуществления этого.  

Я, конечно, не думаю, что Евгений Булыгин не 

подозревает всего этого. Наоборот, он прекрасно 

это знает, и потому сознательно отвергает идею о 

том, что теория права должна искать ответ на воп-

рос, как судьи должны принимать решения или, 

скорее, как они должны их обосновывать. Его от-

личие от теоретиков юридической аргументации 

заключается в следующем: они попытались скон-

струировать теорию обоснования юридических 

решений (в целом, объединяя формально-

логические элементы с элементами материальной 

и прагматической природы). Булыгин же предпри-

нял попытку конструирования теории лишь одного 

аспекта обоснования. Сфера соответствующих те-

орий, таким образом, является различной. 

7. Как видите, я не имею никаких сомнений 

относительно внутренней последовательности 

(coherence) работы Евгения Булыгина. Мне ка-

жется, что все элементы ее подогнаны друг к 

другу особенно гармонично и что, в известном 

смысле, это стремление быть последовательным 

привело его к защите тезисов, которые могут ка-

заться экстремальными (и несомненно такими 

есть), но которые, в то же время, являются необ-

ходимыми следствиями из их исходных положе-

ний. Вот почему заключение, к которому я здесь 

прихожу, состоит в следующем: то, что должно 

обсуждаться в его работе, является, строго гово-

ря, не его теорией права, а, скорее, его правовой 

метатеорией. У меня есть расхождения с Евгени-

ем Булыгиным – и я думаю, что они были всегда 

– на этом последнем уровне дискурса. Этому 

должна быть посвящена дискуссия. Достаточно 

ли оснований для признания того, что теория 

права должна создаваться в пределах рамок, 

начерченных Булыгиным? Какого типа теорию 

права должны мы стремиться конструировать? 

Есть ли смысл поднимать подобные вопросы? 

Я верю, что есть. Мне кажется, не должно 

быть крайних взглядов, согласно которым счита-

ется, что нет критериев, к примеру, для выбора 

между различными теориями и что такой выбор 

является вопросом субъективных предпочтений, 

вкусов. Это справедливо, если говорить об игре: 

каждый человек выбирает участие в тех играх, от 

которых он получает наибольшее наслаждение, 

которые доставляют ему наивысшую степень 

удовлетворения и т.п. Мы могли бы сказать, что 

таким же образом там, где появляется нрав-
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ственный эмотивизм, появляется и метатеорети-

ческий эмотивизм, в котором многие аналитичес-

кие правовые философы ищут убежище, чтобы 

не обсуждать вопрос, который мне представляет-

ся основным: какая именно теория права? 

Однако, повторюсь, я не считаю, что позиция 

Евгения Булыгина совершенно такова. Он не от-

рицает, что практическая полезность теории  

это компонент, который должен учитываться, 

еще ему кажется – я должен сказать по причинам 

«благоразумия», – что теоретик права должен пы-

таться избегать опасного грунта и что ясность и 

уверенность, к которым это осторожное отношение 

приводит, являются более предпочтительными 

ценностями, чем (презюмированная) полезность, 

которую ищут те, кто рискует вступать на террито-

рии, где существуют все виды опасности. 

Такую позицию можно, я убежден, найти в 

практическом примере, который он приводит для 

того, чтобы оправдать факт, что его концепция 

предпочтительнее, скажем, концепции «идеоло-

гического» позитивиста (Бергбом или «какой–

нибудь другой позитивист девятнадцатого столе-

тия») или юснатуралиста (подобно Радбруху, 

Алекси или – можно было бы добавить – многим 

другим сторонникам теории юридической аргу-

ментации). Пример касается офицера, который 

приказывает трем солдатам, А, B и C, пытать 

арестованного. Давайте оставим солдата А, 

идеологического позитивиста, в стороне. Солдат 

B – последователь Булыгина – должен был бы 

рассуждать следующим образом: «Приказ офи-

цера юридически действительный, но морально 

неприемлемый (repugnant). Поскольку отсут-

ствует моральная обязанность повиноваться пра-

вовым нормам, я не собираюсь исполнять этот 

приказ по моральным основаниям, даже если я 

рискую оказаться наказанным за неповинове-

ние». Солдат C, со своей стороны, должен рас-

суждать: «Приказ офицера морально нетерпим и 

таким образом не образует часть закона. По-

скольку он не является правовой нормой, я могу 

не повиноваться ему». Булыгин приходит к сле-

дующему заключению: «Оба солдата (…) 

рискуют быть наказанными за неповиновение, но 

тогда как солдат B может представить доказа-

тельство, что он не повиновался приказу по мо-

ральным основаниям (хотя приказ был юридиче-

ски действителен, он был морально крайне не-

справедливым), солдат C обращается только к 

семантическим основаниям. Приказ не является 

законом. С моральной точки зрения его позиция 

конечно намного менее предпочтительна, чем 

позиция сторонника Булыгина. С теоретической 

точки зрения я не вижу никаких преимуществ в 

отрицании того, что плохой закон  это закон, 

точно так же как я не вижу никаких преиму-

ществ в том, чтобы считать, что плохой учитель 

 это не учитель. Последствия такого семантиче-

ского решения таковы, что невозможно критико-

вать учителя за то, что он плохой, или юридиче-

скую норму за то, что она несправедлива» [4. 

Bulygin 2004, p.25−26]. 

Во всяком случае, я не думаю, что Булыгин 

прав по этому поводу. Мысль о том, что рассуж-

дающий субъект (reasoner), согласно концепции 

Радбруха или Алекси, может только выдвигать 

«семантические» основания, тогда как тот, кто ру-

ководствуется юридическим позитивизмом, по-

добно позитивизму Булыгина, находится в «более 

выгодной» позиции «с моральной точки зрения», 

представляется мне ложной. Оба рассуждающих 

субъекта (reasoners), как B так и C, разделяют 

предпосылку («приказ морально недопустимый») и 

заключение («приказу не следует повиноваться») и 

не разделяют две другие. А именно, другими пред-

посылками Булыгина являются: B2 («морально 

недопустимые приказы  это действительный за-

кон, если они соответствуют требованиям x и y – 

которые есть приказ»); и B3 («приказам, которые 

юридически действительны, но морально непри-

емлемы (repugnant), не следует подчиняться»). И 

другие предпосылки С: C2 («морально неприемле-

мые приказы не являются действительным зако-

ном») и C3 («юридически недействительным при-

казам не следует подчиняться»). Таким образом, 

B3 и C3 устанавливают практические суждения, и 

выбор того или другого, как представляется, не 

дает какого-либо «преимущества» с моральной 

точки зрения. Остановимся на последних двух. На 

первый взгляд, возможно, что C2 может иметь 

сходство c «семантическим правилом», как проти-

воположная B2, но я убежден, что это только ви-

димость. В действительности B2 может быть раз-

делено на B2a («морально нетерпимые приказы, 

которые соответствуют требованиям x и y пред-

ставляют собой действительный закон») и B2b 

(«этот приказ соответствует требованиям x и y»). 

Поэтому, можно констатировать, что B2a имеет 

такую же («семантическую») природу, как и C2 (в 

действительности C2 могло бы также быть выра-

жено следующим образом: «даже если морально 

неприемлемые приказы соответствуют требовани-

ям х и y, они не являются действительным зако-

ном»). Итак, единственная разница должна нахо-

диться в B2b, однако не представляется, что это 

могло бы означать какое–либо различие «с мо-

ральной точки зрения» (фактически, согласно то-
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му, что только что было отмечено, B2b могло бы 

также быть рассмотрено как предпосылка в аргу-

менте C). 

В общем, не понятно, почему тезис о том, что 

крайне несправедливая (или морально недопу-

стимая) правовая норма (или приказ) не является 

действительным законом (так называемая «фор-

мула Радбруха»), должен вести к невозможности 

критики данной нормы. Критический аспект 

находится преимущественно в мнении, что нор-

ма (или приказ) «крайне несправедливая» или 

«морально нетерпимая», и это мнение разделяет-

ся обоими рассуждающими (reasoners) (последо-

ватель Радбруха и Алекси или Булыгина). Разли-

чие заключается скорее в том факте, что после-

дователи Булыгина не могут точно обосновать 

данное суждение (judgment), утверждающее, что 

«ничего нельзя сказать о наших моральных обя-

занностях, даже о моральных обязанностях 

судьи» [4. Bulygin 2004, p.26]. 

В действительности, как я это вижу, ситуация 

оказывается худшей для последователей Булы-

гина, если пример взят из судебной сферы (это 

приблизительно то же, что произошло в делах, 

связанных с «охранниками Берлинской стены», в 

которых судьям надо было решить, совершали 

солдаты убийство или нет, когда следовали при-

казам открывать огонь на поражение). И обстоя-

тельства − худшими, потому что, в отличие от 

ситуации с солдатами – и вообще, в отличие от 

частных лиц, – судьи в наших правовых систе-

мах обязаны обосновать (юридически) свои ре-

шения; таким образом, судья как судья не мог бы 

заключить свое рассуждение следующим обра-

зом: «Закон обязывает меня делать p, но я дол-

жен не делать p». Скорее, следовало бы сказать: 

то, что судья должен пытаться делать, если p яв-

ляется содержанием морально неприемлемой 

нормы или приказа, это осуществить рассужде-

ние, которое позволяет ему заключить «закон, 

позволяет мне не делать p». Я не говорю, что это 

всегда будет возможно, но это то, что должно 

работать как регулятивная идея для его поведе-

ния; и что одна из самых важных функций тео-

рии права – в противоположность тому, что от-

стаивает Евгений Булыгин – помочь судьям при-

нять решения и обосновать их. 

Итак, пример возвращает в ту же точку. Ка-

кую из теорий права предпочесть? Какими кри-

териями должна руководствоваться конструкция 

теории права: строгость и ясность или, скорее, 

практическая полезность? Являются ли эти два 

критерия действительно несовместимыми? Я не 

думаю, что это так, поскольку ясность и стро-

гость должны рассматриваться как инструмен-

тальные ценности, как средства, не как цель, ко-

торую теория должна искать. Однако, для того из 

нас, кто, избрав в сфере теории права определен-

ный путь, окажется так или иначе на зыбкой 

почве, будет полезно знать, что безопасная почва 

существует и что иногда он может (должен) ис-

кать там убежище для восстановления своих сил. 
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ЄВГЕН БУЛИГІН І ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОГО АРГУМЕНТУВАННЯ 

У статті висвітлюється творчий шлях і досягнення в науці Євгена Вікторовича Булигіна, якому виповнилося 

75 років. Ювіляр – відомий сучасний аргентинський філософ права, професор Університету Буенос–Айреса, 

член міжнародної редакційної ради журналу «Проблеми філософії права». З позицій теорії юридичної аргумен-

тації дається всебічний аналіз філософсько-правової концепції Є. Булигіна. Переклад з англійської С. І. Макси-

мова: Atienza, Manuel. Eugenio Bulygin and the Theory of Legal Argumentation. 
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the member of International Editorial Council of the International Journal «Philosophy of Law Issues». The comprehen-

sive analysis of E. Bulygin’s philosophical and legal conception from the positions of the theory of legal argumentation 

is given in this paper. Translated from English by S. I. Maksymov.  
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НАУКОВО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ, АБО СПРОБА ФІЛОСОФСЬКО-

БІОГРАФІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ ІНДЕКСУ ЦИТУВАННЯ (НОТАТКИ 

З НАГОДИ ПЕРШОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА С. І. МАКСИМОВА) 
 

 

Відомо, що в науковому світі існують об’єк-

тивні показники значення досягнень та ідей 

будь-якого вченого, серед яких чи не найважли-

вішим є «індекс цитування», тобто частота звер-

нення до концепції чи до окремих думок конкре-

тного автора. Звичайно, затребування висновків 

та положень праць дослідника є ознакою нагаль-

ної їх актуальності, їхньої значущості для вирі-

шення наступних питань чи проблем, що випли-

вають із попередніх, або при запропонуванні 

свого варіанта вирішення чи погляду на вже до-

сить відоме й обговорене. Останнє більш прита-

манне наукам соціальним, насамперед таким, які 

спираються на філософсько-світоглядні підмур-

ки людської свідомості.  

Одним із найбільш «цитованих» представни-

ків вітчизняної філософсько-правової науки є 

талановитий харківський учений, професор ка-

федри філософії Національної юридичної акаде-

мії України імені Ярослава Мудрого Сергій Іва-

нович Максимов. Цей текст, формальною причи-

ною появи якого є певною мірою умовна, але 

значуща в житті кожної людини межа – досяг-

нення віку, який стародавні греки називали акме, 

тобто віком розквіту передусім творчих здібнос-

тей людини, коли її діяльність досягає очевидних 

для всіх якостей яскравості, блиску, потужності, 

впливовості тощо. Суворо кажучи, і акме Сергія 

Максимова в цьому розумінні настало раніше, 

фактичним підтвердженням чого можна вважати 

публікацію в 2002 році його фундаментального 

дослідження «Правова реальність: досвід філо-

софського осмислення» [4], яке зробило його 

ім’я по-справжньому знаменитим як мінімум в 

українському та російському правознавстві і яке 

в основному й «видає на гора», скажімо так, над–

пристойний показник індексу цитування. Але 

залишимо формальні та обов’язкові процедурні 

аспекти цієї події представникам адміністратив-

них кіл, повернемося до аспекту суто наукового, 

доповнюючи його відповідно до такої нагоди 

фактами біографічними.  

Народився наш учений 21 лютого 1956 року 

на Харківщині, яка є батьківщиною багатьох ви-

датних діячів культури та науковців, у тому чис-

лі філософів і правознавців. Харків традиційно є 

містом інтелектуалів, і особливо переконливими 

щодо цього були останні два століття – із відк-

риття у ньому класичного університету. І хоча С. 

І. Максимов суто філософську освіту здобув в 

Уральському університеті (Свердловськ, нині 

Єкатеринбург, Росія), що пов’язано було з війсь-

ковою професією його батька, вся трудова діяль-

ність його як ученого і викладача вищої школи 

пов’язана із Харковом. З 1978 року він працює в 

Харківському юридичному інституті (нині Наці-

ональна юридична академія України імені Яро-

слава Мудрого) – провідному навчальному за-

кладі нашої країни. Загальні наукові інтереси 

молодого викладача філософії було визначено в 

напрямку, який природним шляхом приводить 

його до філософсько-правової – правознавчої – 

проблематики. Так, дисертацію на здобуття нау-

кового ступеня кандидата філософських наук 

було виконано на тему «Роль відповідальності в 

процесі розв’язання суспільних суперечностей», 

яку він успішно захистив у 1986 році. Цей на-

прямок наукових інтересів примушує дослідника 

фахово опанувати правознавство: він здобуває 

юридичну освіту у своєму навчальному закладі.  

Починають виходити друком статті С. І. Мак-

симова, у назві яких чимдалі частіше з’являється 

поняття «правова реальність»: знайдено й сфор-

мульовано основне поняття проблеми, яка, крім 

безперечної актуальності, є ще й дуже цікавою. І 

такою ж важкою. Її вирішення потребує фунда-

ментальної підготовки й енциклопедичності 

знань. При спілкуванні з професором Максимо-

вим вражає його обізнаність у літературі, вітчиз-

няній та зарубіжній, сучасній та класичній. Ви-

няткові аналітичні здібності, надзвичайна 

пам’ять, наполегливість і систематичність у ро-

боті (а ще й знання англійської мови, що дає йо-

му змогу працювати і з першоджерелами, які не 
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перекладено українською чи російською) є осно-

вою його плідної й результативної праці упро-

довж багатьох років. Творчий доробок ученого 

сьогодні є вельми солідним: список публікацій 

перевищує 150 позицій, участь у багатьох (майже 

100) наукових конференціях, семінарах, «круг-

лих столах», включаючи два Всесвітніх конгреси 

з філософії права – ХХІ «Право і політика в по-

шуках балансу» (2003, м. Лунд, Швеція) і ХХІІ 

«Право і справедливість у глобальному суспільс-

тві» (2005, м. Гранада, Іспанія), запрошення з 

вузів України та Росії для читання лекцій та 

спецкурсів, викладання у Міжнародній школі 

«Філософія права для відкритого суспільства» 

(Київ, 1999) разом із класиками філософської 

думки ХХ століття, такими як К.–О. Апель [Див.: 

6] тощо. Постійні виступи й участь у роботі Хар-

ківського юридичного та Харківського філософ-

ського товариств сприяли зростанню авторитету 

вченого у науковому співтоваристві міста.  

Як старший науковий співробітник сектору 

проблем формування та функціонування органів 

державної влади Науково-дослідного інституту 

Державного будівництва та місцевого самовря-

дування Академії правових наук України С. І. 

Максимов інтенсивно працює над вирішенням 

теоретичних і практичних проблем державотво-

рення, які в наш складний час бурхливих подій, 

що відбуваються в процесах творення держави 

сучасного типу, мають величезне значення для 

подальшої долі країни. Такий надзвичайний, а то 

й болісний характер подій,  з усією їх складніс-

тю емоцій, зацікавлень, традицій, історичних 

образ, свідомих перекручень, моральних падінь 

та злетів, природних та штучних перешкод,  

вимагає тверезого аналізу і раціонального, тобто 

розумного й справедливого, підходу до вирішен-

ня проблем, що виникають внаслідок взаємодії 

різновекторних прагнень. Звідси та велика кіль-

кість причин, які гальмують нашу широко декла-

ровану ходу в заявленому на весь світ напрямку: 

створення сучасної правової соціальної держави.  

Однією з них є невизначеність конкретних за-

ходів і конкретних кроків у суспільному розвит-

кові. Зумовлено це тим, що вони не мають до-

кладно розробленого теоретичного підґрунтя, 

прозорого наукового апарату, на який має спира-

тися відповідний спеціаліст у своїй практичній 

діяльності. У подоланні гранітних бескидів дог-

матизму, що визначав за радянських часів суспі-

льну думку взагалі і правознавчу зокрема далеко 

не остання роль належить С. І. Максимову. У 

стрімкому процесі як осягнення й засвоєння най-

кращого, створеного людською думкою за багато 

століть, так і розбудови своїх підмурків для на-

дання суспільним трансформаціям сучасного ви-

гляду й сутності, внесок харківського професора 

є досить вагомим. У концентрованому вигляді 

його оформлено в уже згаданій монографії, при-

свяченій всебічному аналізові та розробці кате-

горії правової реальності, яка відразу стала свого 

роду вітчизняним філософсько-правовим бестсе-

лером. Монографія вплинула і продовжує впли-

вати на розвиток правознавчої науки і вітчизня-

ного суспільствознавства в цілому, про що також 

свідчить індекс цитування: не тільки філософи 

права та соціальні філософи, а й теоретики дер-

жави і права, представники інших юридичних 

спеціальностей звертаються до цієї праці. Інши-

ми словами, дослідження про правову реальність 

на цю ж таки – нашу – реальність (і правову, і 

наукову) має безперечний вплив. Апелюють до 

думки вченого при вирішенні багатьох науково-

теоретичних і практичних проблем правознавст-

ва в статтях і монографіях, кандидатських і док-

торських дисертаціях, проектах і пропозиціях. 

Таким чином, монографія С. І. Максимова за-

слуговує на хоча б короткий огляд у цій ювілей-

ній статті. У роботі йдеться взагалі про право, 

але формулювання основної проблеми вказує на 

можливість більш виразно виокремити кут зору, 

під яким розглядається феномен права, а саме: 

через термін «реальність» пройти крізь царину 

метафізики права, спертися на його онтологічні 

засади, виявити аксіологічні й антропологічні 

значення. Фактично така багатоосяжність озна-

чає вихід за межі, навіть прорив тих меж, у яких 

перебувала і перебуває досі вітчизняна юриспру-

денція та юридична наука. Тому не випадково, 

що автор звертає увагу на ставлення юристів до 

філософії, а саме: не сприйняття її взагалі, а по-

яснює це жорстким світоглядно-методологічним 

диктатом, який мав місце в недалекому минуло-

му. Та існує й інша причина такого неприйняття. 

Йдеться про редукціонізм, якість свідомості, що 

притаманна простим, примітивним, архаїчним, 

або, іншими словами, традиційним суспільствам, 

багато рис яких успадкували тоталітарні режими 

минулого століття. І сьогодні для нас цей бік, 

аспект проблеми має принципове значення,  

адже тенденція до спрощення суті складних сус-

пільних явищ, а значить, і постійні помилки в 

їхній оцінці в тоталітарних державах були 

пов’язані із низьким освітнім рівнем панівних 

верств, яким фактично право не було потрібне. 

Мислили й діяли вони, виходячи з простих по-

нять й оперуючи ними насамперед поняттям си-
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ли, іноді, щоправда, скорегованими певними уя-

вленнями, але також досить примітивними. 

Саме подоланню такого становища, простого 

й принизливого водночас, в якому опинилася й 

наша країна, присвячені зусилля великого загону 

вітчизняних учених–гуманітаріїв, для яких по-

няття добра й справедливості є не абстрактними, 

а вельми конкретними, бо є змістом професійної 

діяльності і сенсом їхнього життя. Крім того, по-

долання соціокультурних умов, які були визна-

чальними багатьох років, потребує не тільки ви-

сокого рівня професійної компетенції, а й муж-

ньої громадянської позиції. Саме життя сьогодні 

свідчить, що швидкі зміни або приносять неспо-

дівані, іноді  протилежні результати, або ж бу-

вають настільки болісними, що виникає думка 

стосовно їхньої необхідності чи доцільності. 

Пряма «кавалерійська атака» на бастіони низь-

ких інстинктів і фортеці рефлексів тоталітарно-

спрощеного ґатунку у свідомості значної частини 

різних верств населення, включаючи панівну, 

оформлення якої в окрему страту (на жаль, з ви-

димими ознаками кастовості) відбувається на 

наших очах, не призводить і не може призвести 

до позитивних результатів. Тобто результатів, які 

б, як мінімум, відповідали офіційним гаслам вла-

ди та були б прийнятними для основної маси на-

селення, або, як говорили найвидатніші вчителі 

людства, слугували «справі народу» чи «благу 

народу». Скажімо так, що за всієї важливості по-

літичних та публіцистичних форм заклику ство-

рення життя цивілізованого (точніше, культур-

ного, тобто по-справжньому людського), попри 

їх велике поточне пропагандистське значення, 

для вирішення проблем організації державного 

життя на вищезазначених засадах їхнього впливу 

відверто бракує, оскільки людина тут є переваж-

но об’єктом, а не особистістю, яка була б у змозі 

самостійно щось вирішувати. Згадаймо С. Л. 

Франка, який висловлював думки стосовно необ-

хідності осмислення соціально-політичного буття й 

діяльності саме з таких філософсько-світоглядних 

(а ми додамо – філософсько-правових) позицій 

[Див.: 10, с. 330331]. Необхідною є тривала, пос-

тійна, наполеглива й напружена робота із закла-

дення міцного і якісного фундаменту такого життя, 

а для цього нагальним завданням стає подолання 

стереотипів простого сприйняття й спроб такого ж 

простого (а значить, і неминуче помилкового) ви-

рішення проблем, що існують, у тому числі, і в ца-

рині державно-правовій. 

Філософсько-правовий дискурс у дослідженні 

ґрунтується на тлумаченні права як «особливого 

способу людського буття» [4, с. 5]. Звідси стає 

зрозумілим положення про природну «філософі-

чність» права, оскільки воно є «філософія на 

практиці» [4, с. 11]. Тож фундаментальна філо-

софська підготовка майбутнього юриста  це не-

обхідність ще й з фахової точки зору,  адже все 

рівно у своїй професійній діяльності він спира-

ється на суто свою філософію, яка оперує понят-

тями буденними, а не теоретичними (тобто та-

кими, що пройшли випробування культурою в 

процесі свого становлення та розвитку). 

Концептуальна точність і змістовна насиче-

ність монографії знаходить свій вияв не тільки в 

цитуванні та посиланнях на неї у праці інших 

науковців. Адекватною та так само об’єктивною 

формою визнання є використання значних фраг-

ментів її тексту як матеріалу теоретично-

дидактичного. Відомим нині є підручник з філо-

софії права, створений колективом кафедри фі-

лософії Національної юридичної академії імені 

Ярослава Мудрого, який визнано одним із кра-

щих юридичних видань 2002/2003 року на кон-

курсі Спілки юристів України і який став досить 

популярним (витримав видання українською та 

російською мовою [7; 8; 9]), багато в чому спи-

рається на дослідження професора (тоді – доцен-

та) цієї кафедри С. І. Максимова. На цьому факті 

слід особливо наголосити. Річ у тім, що після 

видання монографії авторові пропонували саме 

так використати її матеріал, що викладений чітко 

й доступно [Див.: 3, с. 258]. Потужним у моног-

рафії виглядає методологічний аналіз та систе-

матизація основних способів осмислення право-

вої реальності, де автор подає приклад справж-

ньої наукової критики, метою якої є пошук, від-

найдення й висвітлення суті, сильних та слабких 

сторін, теоретичної та практичної значущості, 

взаємозв’язків різних філософсько-правових 

концепцій та їхнього впливу на вітчизняну пра-

вознавчу думку. Окремо слід сказати про аналіз 

марксизму, в якому дослідник демонструє не тіль-

ки об’єктивність науковця, а й коректність грома-

дянина, розглядаючи його як методологію, а не 

ідеологію і не вдаючись до критиканства. Цей ана-

ліз однієї з найвпливовіших концепцій виглядає як 

обґрунтований і достойний, а її оцінки – зважени-

ми, і головне – продуктивними, особливо щодо 

морального її аспекту [Див.: 4, с. 65–70].  

Такий суто науковий підхід до спадщини ви-

датних мислителів відбиває важливу якість ме-

тоду С. І. Максимова – актуалізацію їхніх ідей, 

завдяки чому вони стають, образно кажучи, реа-

льністю сьогоднішнього дня, чи точніше кажучи, 

можуть стати за певних умов. Це стосується, на-

приклад, міркувань І. Канта про автономного 
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суб’єкта як субстанціональної основи права 

[Див.: 4, с. 89], тлумачення власності Дж. Лок-

ком [Див.: 4, с. 93] тощо, а також думок тих, кого 

ще два–три десятиліття тому ми майже не знали 

чи то не повинні були знати. С. І. Максимов ши-

роко використовує результати досліджень своїх 

колег із філософсько-правової та правознавчої 

«майстерні» – наших сучасних науковців. Зга-

даймо хоча б О. В. Гарника, який, на превеликий 

жаль, передчасно пішов із життя, але думки та 

ідеї, викладені в його основній праці, залиша-

ються інструментом вирішення сучасних про-

блем [2]. Зазначимо, що роботу із залучення до 

нашої наукової думки й правової культури най-

важливіших досягнень та ідей професор Макси-

мов проводить постійно. Візьмемо хоча б його 

переклад та аналіз концепції відомого сучасного 

німецького філософа права Роберта Алексі сто-

совно рефлексії права й загального підходу до 

вирішення конкретних юридичних проблем у 

західному, або, як у нас ще кажуть, цивілізова-

ному світі [Див.: 1; 4]. Взагалі, проблема взаємо-

відносин правових стандартів різних культурно-

цивілізаційних ареалів, і зокрема питання пере-

носу західних стандартів на східні терени, розгля-

дається вченим у його монографії в контексті пере-

ходу від класичного (метафізичного) до некласич-

ного (постметафізичного) способів осмислення 

правової реальності. І він, слідом за видатним су-

часним мислителем Юргеном Габермасом, попе-

реджає про те, що для цього треба готувати «куль-

турний ґрунт», а способом такої підготовки є акти-

вна участь громадян у демократичному процесі «з 

метою формування певної традиції, що закріплю-

ється в «життєвому світі» [4, с. 137].  

Ще багато глибоких і дуже важливих думок 

знаходимо ми на сторінках і цієї книжки й інших 

творів С. І. Максимова. На них нині спираються, 

їх обговорюють, їх цитують. Слід згадати ще про 

один бік його діяльності з формування «життєво-

го світу», в якому має переважати реальність 

правового ґатунку. Це участь у підготовці кадрів 

юристів вищої кваліфікації  не тільки студентів, а 

й кандидатів та докторів наук. Три кандидати юри-

дичних наук – це внесок професора С. І. Максимо-

ва як наукового керівника, втім, він є ще й членом 

двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 

12.00.12 – філософія права та 12.00.04 – конститу-

ційне право, де змагаються дисертанти за доктор-

ський та кандидатський ступінь і де він став одним 

з найактивніших опонентів пошукувачів.  

Багатогранна та інтенсивна праця, величезний 

авторитет науковця, гадаємо, потребує й оформ-

лення того визнання, яке він отримав фактично. 

Адже очевидними є не тільки здобутки та досяг-

нення професора С. І. Максимова, але і його по-

тенціал та перспективи. Свідчення цього  без-

сумнівно об’єктивні, і серед них – найвагоміший 

для справжнього науковця – індекс цитування.  
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НАУЧНО-ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ИЛИ ПОПЫТКА ФИЛОСОФСКО-

БИОГРАФИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ИНДЕКСА ЦИТИРОВАНИЯ (ЗАМЕТКИ ПО СЛУ-

ЧАЮ ПЕРВОГО ЮБИЛЕЯ ПРОФЕССОРА С. И. МАКСИМОВА) 

 

В связи с 50–летним юбилеем известного украинского философа права Сергея Ивановича Макси-

мова даются сведения о его творческом пути и краткий анализ его концепции, где основным поняти-

ем выступает категория правовой реальности. Подчеркивается большое значение исследовательской 

работы С.И. Максимова для развития философии права и влияние его идей через объективный пока-

затель, принятый в мировом научном сообществе, – индекс цитирования. 

 

A. M. Lytvynov 

 

SCIENTIFIC-LEGAL REALITY, OR AN ATTEMPT OF PHILOSOPHICAL–BIOGRAPHIC 

COMPREHENSION OF THE INDEX OF CITATION (NOTES TO THE FIRST JUBILEE OF 

PROFESSOR S. I. MAKSYMOV) 

 

In connection with the 50 years jubilee of the famous Ukrainian philosopher of law Sergey Ivanovich 

Maksimov it is given the information about his creative development and brief analysis of his idea where the 

main notion is the category of legal reality. It is emphasized the great importance of Maksimov's research 

work for development of philosophy of law and influence of his ideas through the objective figure which was 

taken in the world scientific community – index of quotation.  
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ДОСТОЙНЕ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ  

ВИДАТНОГО ФІЛОСОФА ПРАВА 
 

(Рец. на кн.: Проблемы философии права: Сборник статей / Авт.: М.А. Колеров,  
А.П. Козырев, А.Н. Литвинов и др.; [Под ред. А.Н. Литвинова]; МВД Украины,  
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Збірник статей «Проблеми філософії права» 

присвячено 140–річчю з дня народження видат-

ного російського правознавця, визнаного голови 

московської школи «відродженого природного 

права» або «ідеалістичної школи філософії пра-

ва» початку ХХ століття Павла Івановича Новго-

родцева (1866–1924), одного з яскравих діячів 

культури, яких подарували світові українські те-

рени. Не є випадковим, що цю вельми цікаву і 

потужну в науковому сенсі працю видано в Лу-

ганському університеті внутрішніх справ, нав-

чальному закладі, де вже більш ніж десять років 

регулярно відбуваються Новгородцевські читан-

ня – Міжнародні конференції, присвячені пам’яті 

філософа права, що народився на землі Донбась-

кій і життєвий шлях якого був тісно пов’язаний 

із Україною [Див.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Ініціатором 

та організатором цих читань є відомий в нашій 

країні дослідник творчої спадщини П.І. Новгоро-

дцева професор кафедри філософії права Луган-

ського університету внутрішніх справ О.М. Лит-

винов, ґрунтовні статті якого було опубліковано 

також в Росії [8] та Литві [9]. Результати своїх 

досліджень він надавав і часопису «Проблеми 

філософії права», де продемонстрував наполег-

ливість і прискіпливість у справі відновлення 

справедливості стосовно концепції П.І. Новгоро-

дцева і навіть елементарної достовірності щодо 

відомостей про його життя [10]. Особливо ціка-

вими для нас є роботи О.М. Литвинова про «укра-

їнський напрям» життя та діяльності російського 

вченого та громадського і політичного діяча, на-

приклад, про його взаємини із В.І. Вернадським і 

про роль, яку він відіграв у створенні в Україні 

академії наук [11]. Публікації матеріалів Новгоро-

дцевських читань і взагалі науково-творчі ініціати-

ви й пошуки українських вчених уже мають схва-

льні відгуки в Російській Федерації [12]. 

Збірник «Проблеми філософії права» є черго-

вою працею луганського філософа права, де він є 

не тільки автором трьох текстів і науковим реда-

ктором, але, головне, став організатором міжна-

родного колективу серйозних дослідників із 

чотирьох країн, яких об’єднали постать та коло 

проблем творів Новгородцева. Крім представни-

ків багатьох українських установ та закладів у 

ньому взяли участь вчені з Голландії, Литви та 

Росії. Уже сам цей факт заслуговує на особливу 

увагу, як і деякі інші. Але спочатку про назву 

збірки: це алюзії не в бік нашого часопису, а па-

ралель із славнозвісними «Проблемами ідеаліз-

му», збірника, який вийшов друком у 1902 році за 

редакцією П.І. Новгородцева і за участю блискучих 

мислителів, наприклад Б.О. Кістяківського, М.О. 

Бердяєва, Є.М. та С.М. Трубецьких, П.Б. Струве та 

ін. Про це і про елементи свідомої й відвертої сти-

лізації йдеться в Передмові (С.11). Втім, і завдання 

в цьому збірнику інші, та й часи теж інші, хоча ак-

туальність того, що залишили нам у спадок філо-

софи права початку минулого століття сьогодні 

безсумнівна, про що також йдеться. 

Збірник має три розділи. Перший суто істори-

чний. Він має назву «Павло Іванович Новгород-

цев: епоха і особистість вченого (фото та доку-

менти)» і цікавий насамперед тим, що до науко-

вого обігу надходять матеріали, які тут вперше 

публікуються. Так, ми бачимо фотографії, серед 

них є зображення будинку Новгородцевих у Ба-

хмуті (нині Артемівськ Донецької області), якого 

вже не залишилося. Але надзвичайно цінним є 

матеріал, підготовлений та наданий спеціально 

для цього видання відомим російським дослід-

ником історії російської думки М.О. Колеровим 

– це листи Павла Новгородцева до Петра Струве 

часів еміграції (1921 рік), коли цих та багатьох 

інших супротивників більшовизму розкидало по 

всій Європі. Ці листи є свідченням напруженого 

духовного та наукового життя видатних особис-

тостей, а особлива цінність їхня, повторимо, в то-

му, що вони публікуються вперше. Інший російсь-

кий історик філософії А.П. Козирєв надав «Що-

денники» С.М. Булгакова, мислителя, до речі, та-

кож пов’язаного з Україною, Києвом. Булгаков 
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описує останні дні і часи життя Новгородцева у 

Празі початку 1924 року, свідком яких він був. 

Другий розділ «Філософія права П.І. Новго-

родцева: повернення імені та відродження спад-

щини» присвячено різнобічному висвітленню 

біографії, творчого шляху та природно-правової 

(філософсько-правової) концепції російського 

правознавця, а також його взаєминам та впливу 

на інших відомих мислителів того часу. О.М. 

Литвинов звертається до періоду становлення 

Новгородцева як вченого європейського масшта-

бу і пропонує нову періодизацію його творчості. 

Харківський професор С.І. Максимов показує 

значення школи Новгородцева як російської 

школи філософії права початку ХХ століття у 

становленні феноменологічно-екзистенціального 

філософствування в правознавстві, причому не 

тільки в Росії, а й в Європі взагалі. Московські 

дослідники – філософи І.А. Кацапова та М.Ю. 

Тюренков запропонували тексти, де аналізують-

ся загальнофілософські основи філософії права 

професора Московського університету П.І. Нов-

городцева та місце його вчення в генезисі росій-

ського солідаризму, а правознавець Є.О. Фроло-

ва надає свій варіант розуміння відношення пра-

ва і моралі у його вченні. Полтавський історик 

філософії Г.Є Аляєв присвятив свою роботу роз-

гляду метафізичних засад критики утопічного 

світогляду П. Новгородцевим та його учнями П. 

Флоровським та С. Франком. Завершує розділ 

стаття луганського філософа В.Ю. Даренського, 

яку присвячено висвітленню діалогічної природи 

суспільного ідеалу – основної категорії філософії 

права П.І. Новгородцева.  

У Додатках до цього розділу, по-перше, нада-

но фрагмент з монографії іншого луганського 

філософа Є.О. Гнатенка «Філософський проект 

правової держави в культурі передреволюційної 

Росії», виданої у 2003 році також у Луганському 

університеті внутрішніх справ. Цей фрагмент 

присвячено аналізові ідеалістичного напрямку в 

російській філософії Срібного віку в цілому і по-

статі та ідеям П.І. Новгородцева зокрема. По-

друге, викладено основні положення монографії 

О.М. Литвинова «Філософія права Павла Новго-

родцева: суспільний ідеал – право – держава», 

яку планується видати в цьому ж Університеті 

наприкінці 2007 року.  

Третій розділ «Особистість – Право – Держа-

ва: культурні інтенції та історичний розвиток» є 

найбільш різноманітним як за колом проблем, 

що пропонуються читачеві, так і за представниц-

твом. Першим тут виступає відомий російський 

філософ і культуролог, професор Московського 

університету О.Л. Доброхотов із статтею на ос-

нові його лекційного курсу «Універсальні меха-

нізми культури». Її присвячено проблемі станов-

лення новоєвропейської культурної парадигми, 

тобто часові, який був предметом особливої ува-

ги П.І. Новгородцева: він висвітлював духовніі 

та культурні підмурки ідеї (в термінології Новго-

родцева «ідеалу») правової держави саме в цей 

період. Велику статтю «Громадянське суспільст-

во та православ’я в Росії: подвійне випробуван-

ня» надав голандський філософ, директор Цент-

ру російських гуманітарних досліджень Універ-

ситету «Редбоуд» з м. Ньюмеген, де висвітлю-

ються сучасні проблеми становлення громадян-

ського суспільства в Росії в контексті традицій 

ортодоксального православ’я. Тобто, нам надано 

можливість познайомитися з маловідомими, але 

доволі актуальними і для нас точками зору на 

розбудову та функціонування громадянського 

суспільства в посттоталітарний період в умовах 

східнохристиянської світоглядної парадигми. Пев-

ною мірою розвиває окремі мотиви вищеназваних 

мислителів професор Університету права Литви А. 

Вайшвіла в статті «Правовий персоналізм як ак-

сиологічна теорія та як методологія праворозумін-

ня в сучасному демократичному суспільстві», де на 

основі розглядання егоїзму і альтруїзму як двох 

головних протилежностей, що виражають суспіль-

ну сутність права, подається варіант праворозумін-

ня як єдності прав та обов’язків. 

Дві статті присвячено видатним українським 

філософам права, ідеї яких мали значний вплив 

на погляди П.І. Новгородцева. Луганські дослід-

ники – правознавець О.І. Левченков та філософ 

О.Б. Левченкова звертаються до теми про свобо-

ду волі в філософсько-правовій концепції П.Д. 

Юркевича і переконливо доводять актуальність 

позиції геніального вітчизняного мислителя для 

нашого сьогодення. Молодий, але вже вельми 

авторитетний київський філософ права В.С. Бі-

гун присвятив свою розвідку проблемі «Людина і 

право в працях Б.О. Кістяківського: традиції та 

сучасність», де ґрунтовно досліджено «людино-

вимірність» поглядів видатного вітчизняного 

правознавця, зокрема в співставленні з позицією 

П.І. Новгородцева. 

Завершують збірник статті представників ін-

ших луганських вищих навчальних закладів – 

Східноукраїнського національного університету 

та Національного педагогічного університету. 

Філософ К.В. Дерев’янко, відзначивши високу 

оцінку П.І. Новгородцевим досягнень німецької 

класичної філософії та коректність критики Г. 

Гегеля, наводить приклади недобросовісного та 
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упередженого тлумачення творів видатного діа-

лектика, зокрема К. Марксом, В. Леніним, П. Ча-

адаєвим, Г. Флоровським та іншими. Тут дещо 

полемічними виглядають деякі судження та ви-

сновки автора, наприклад, щодо М. Гайдеґґера, 

особливо зважаючи на назву статті: «Критики 

чистого розуму, або Як не слід критикувати Ге-

ґеля», але в цілому і підхід, і матеріал подано 

досить цікаво. У статті історика І.В. Грицьких 

«Історичні основи демократії (на прикладі конк-

ретно-історичної реалізації свободи і рівності в 

британському суспільстві другої половини ХІХ 

століття)» здійснюється спроба своєрідної фак-

тологічної ілюстрації одного з відомих висновків 

П.І. Новгородцева стосовно природи та законо-

мірностей розвитку демократії, коли із зникнен-

ням необхідної суспільної периферії повинна 

зникнути й сама демократія. Не можна заперечу-

вати актуальність цього положення для нас, коли 

ми маємо потужну тенденцію концентрації осно-

вних ресурсів країни майже виключно в її адмі-

ністративному центрі, що набуває вже загрозли-

вих масштабів для нормального функціонування 

державного механізму. 

Але є тенденція й інша, що стосується ресур-

сів інтелектуальних, тут ми бачимо спромож-

ність географічно периферійних центрів змагати-

ся із тиском столичного адміністрування. І таким 

прикладом розвитку демократії можна назвати 

саме цей творчий доробок наукового колективу, 

що згуртувався навколо дослідників з Лугансь-

кого університету внутрішніх справ. Збірник 

«Проблеми філософії права» – це вагомий доро-

бок вітчизняної філософсько-правової думки та 

приклад плідного міжнародного співробітництва, 

який підносить авторитет вітчизняної науки. До-

дамо декілька слів про саму книжку, тобто її 

оформлення. Воно є вельми якісним взагалі та 

має такі рішення, які краще допомагають з нею 

працювати. Дуже зручним є, наприклад, подання 

змісту та відомостей про авторів трьома мовами 

– російською, українською та англійською. 

Звичайно, не всі тексти є рівнозначними з то-

чки зору наукової якості та ступеню відношення 

до суто філософсько-правової проблематики, але 

очевидним є те, що творчо і вдало втілено голов-

ну мету: достойно вшанувати пам’ять видатного 

філософа права. 
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Д. А. Гудима 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» З АНТРОПОЛОГІЇ 

ПРАВА: ВДАЛЕ ПРОДОВЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ПОЧИНАННЯ 

 
1-2 грудня 2006 року у Львові на виконання 

Рекомендацій, схвалених 17 вересня 2005 року 

учасниками Першого всеукраїнського «круглого 

столу» на тему «Антропологія права: філософсь-

кий та юридичний виміри (стан, проблеми, перс-

пективи)», вдруге відбувся аналогічний захід, 

організований спільно Інститутом держави і пра-

ва ім. В.М. Корецького НАН України, юридич-

ним факультетом Львівського національного 

університету ім. І. Франка та Львівською лабора-

торією прав людини і громадянина НДІ держав-

ного будівництва та місцевого самоврядування 

АПрН України [1]. У порівнянні з минулорічним 

«круглим столом» цього разу організаторам вда-

лося дещо розширити тематику заходу та його 

«географію». Так, перелік тематичних питань 

«круглого столу» включав такі: 1) праворозумін-

ня як визначальна детермінанта антропології 

права; 2) антропологія права: об’єкти і предмети 

дослідження; філософський та юридичний вимі-

ри; плюралізм підходів; плюралізм антропологій: 

правові проекції; 3) методологія антропології 

права: підходи, методи та засоби досліджень; 

4) антропологічні аспекти права у позитивістсь-

ких й альтернативних їм доктринах; 5) антропо-

логічні дослідження ХХ-ХХІ століть і їх значен-

ня для становлення та розвитку антропології 

права; антропологічно-правові дослідження; 

6) правові властивості людини й антропні влас-

тивості права; 7) універсалізація права та куль-

турні універсалії; плюралізація права та культур-

но-історичний плюралізм. 

У «круглому столі» взяло участь понад два-

дцять науковців у галузі антропології права — не 

тільки правознавців, але й філософів, богословів, 

філологів, — а також юристів–практиків, серед 

яких були заявлені фахівці із Запоріжжя, Києва, 

Луцька, Львова, Макіївки, Мінська, Одеси, Рів-

ного, Сімферополя, Харкова та Хмельницького. 

Під час проведення заходу відбулася презен-

тація довгоочікуваної збірки доповідей учасників 

Першого всеукраїнського «круглого столу» [2]. 

Робота цьогорічного заходу проходила за де-

кількома напрямками у рамках означених вище 

тематичних питань. 

Проблемам інституціоналізації наукового 

знання, праворозуміння, предмета та методології 

вітчизняної антропології права, «потребового» 

дослідницького підходу у правознавстві як про-

яву антропологічної парадигми, а також наукоз-

навчій характеристиці юридичної герменевтики, 

лінгвістичної антропології і юридичної лінгвіс-

тики присвятили свої виступи адвокат 

Ю. І. Анохін, старший консультант колегії суд-

дів судової палати в кримінальних справах Апе-

ляційного суду Хмельницької області, помічник 

голови Ради суддів Хмельницької області 

А. М. Бернюков, асистент кафедри теорії та іс-

торії держави і права юридичного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка, науковий співробітник Львів-

ської лабораторії прав людини і громадянина 

НДІ державного будівництва та місцевого само-

врядування АПрН України Д. А. Гудима, моло-

дший науковий співробітник тієї ж Лабораторії 

Т. І. Дудаш, член-кореспондент АПрН України, 

доктор юридичних наук, професор, заступник 

декана юридичного факультету ЛНУ 

ім. І. Франка з наукової роботи, завідувач Львів-

ської лабораторії прав людини і громадянина 

НДІ державного будівництва та місцевого само-

врядування АПрН України П.М. Рабінович, 

старший викладач кафедри української мови На-

ціонального університету «Києво-Могилянська 

академія» Н. С. Трач, юрисконсульт 

Ю. Ю. Штур-цев. Значну увагу було приділено 

обговоренню питань предметної специфіки та 

методології антропології права і визначенню за 

цими критеріями її співвідношення з юридичною 

та філософсько-правовою антропологіями. 

У виступах кандидата філософських наук, до-

цента ЛНУ ім. І. Франка М. П. Альчук, канди-

дата юридичних наук, наукового співробітника 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, відповідального секретаря міжна-

родного часопису «Проблеми філософії права» 

В. С. Бігуна, аспіранта ЛНУ ім. І. Франка, адво-

ката С. О. Верланова, кандидата філософських 

наук, доцента, декана факультету права і психо-

логії Макіївського економіко-гуманітарного ін-

ституту О. М. Губар, доктора філософії, заступ-
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ника директора та старшого наукового співробі-

тника Інституту родини і подружнього життя 

Українського католицького університету 

П. Р. Гусака, кандидата юридичних наук, доцен-

та кафедри теорії та історії держави і права юри-

дичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, завідува-

ча Лабораторії досліджень теоретичних проблем 

прав людини того ж факультету, провідного нау-

кового співробітника Львівської лабораторії прав 

людини і громадянина НДІ державного будівни-

цтва та місцевого самоврядування АПрН Украї-

ни С. П. Добрянського, старшого викладача 

Львівського державного інституту новітніх тех-

нологій та управління ім. В. Чорновола 

Е. Ф. Єленевського, студентки факультету між-

народних відносин Гуманітарного інституту 

Хмельницького національного університету 

Т. В. Зелінської, кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри правових засад підприємництва 

Львівського державного університету внутрішніх 

справ Ю. П. Лободи, старшого викладача кафед-

ри філософії Луцького індустріального універси-

тету Г. А. Матвєєвої, доктора філософських на-

ук, завідувача кафедри філософії Національного 

університету «Львівська політехніка» 

В. Л. Петрушенка, кандидата юридичних наук, 

в.о. доцента кафедри цивільно-правових дисцип-

лін Хмельницького університету управління та 

права М. О. Стефанчука і кандидата філософсь-

ких наук, доцента, в.о. завідувача кафедри історії 

та теорії держави і права Запорізького націона-

льного університету, докторанта Інституту дер-

жави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

Л. Г. Удовики висвітлювалися деякі аспекти 

взаємозв’язку права та правової традиції, окремі 

проблеми філософії правосуддя (зокрема, особ-

ливостей сприйняття й інтерпретації поняття 

справедливості), зв’язку людської природи з 

правами людини у світлі феноменології та хрис-

тиянських цінностей, уніфікації змісту прав лю-

дини на основі загальнолюдських цінностей, до-

сліджених за матеріалами практики Європейсь-

кого комітету соціальних прав, а також еволюції 

інституту зловживання людськими правами. 

Особлива дискусія розгорнулася серед учасників 

навколо проблематики розширення меж правового 

буття сучасної людини та появи нових сфер люд-

ської діяльності, що потребують врегулювання за 

допомогою об’єктивного юридичного права. 

Антропологічно-правові дослідження мину-

лого і сучасності аналізувалися у виступах кан-

дидата філософських наук, провідного наукового 

співробітника НДІ приватного права та підприє-

мництва АПрН України Г. А. Миронової, кан-

дидата юридичних наук, старшого наукового 

співробітника Львівської лабораторії прав люди-

ни і громадянина НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування АПрН України 

С. П. Рабіновича, кандидата юридичних наук, 

доцента Рівненського інституту Київського уні-

верситету права НАН України В. В. Трутня й 

асистента кафедри філософії Одеської націона-

льної юридичної академії А. О. Фальковського. 

Учасники прагнули з’ясувати зміст давньогрець-

ких концепцій взаємодії природи людини із соці-

онормативною реальністю, визначити напрямки 

сучасної теорії аргументації у дусі неокантіанст-

ва, встановити місце людини та права в постмо-

дерністському просторі й охарактеризувати ви-

хідні засади метафізичного реалізму. 

На завершення присутні обговорили стан ви-

конання Рекомендацій Першого всеукраїнського 

«круглого столу» та запропонували Оргкомітету 

опублікувати матеріали цьогорічного заходу і 

висвітлити його в юридичних виданнях. Було 

домовлено також про подальшу співпрацю та 

проведення у Львові восени 2007 року наступно-

го «круглого столу» з антропології права, який, 

отже, стає в Україні традиційним. 
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IN MEMORIAM 
 
 

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ ПОГОРІЛКО (1938 – 2006) 

 

 
25 квітня 2006 року на 68-му році пішов із життя 

відомий учений-правознавець, ім’я якого знане не 

тільки в Україні, а й далеко поза її межами, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії наук України, академік Ака-

демії правових наук України, Заслужений діяч нау-

ки й техніки України, заступник директора Інсти-

туту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, завідувач відділу конституційного права і 

місцевого самоврядування цього Інституту ПОГО-

РІЛКО Віктор Федорович. 

Віктор Федорович народився 12 серпня 1938 р. в 

с. Маринівка Шахтарського району Донецької об-

ласті. Він пройшов складний життєвий шлях. Після 

закінчення у 1956 р. середньої школи працював 

робітником на заводі. З 1958 по 1963 навчався на 

юридичному факультеті Київського державного 

університету імені Тараса Шевченка. Працював 

помічником прокурора, заступником прокурора 

Липовецького району Вінницької області, поміч-

ником прокурора м. Вінниці. 

Після цього все життя Віктора Федоровича 

пов’язане з наукою. Наукову діяльність розпочав 

у 1966 р., вступивши до аспірантури Інституту 

держави і права Академії наук УРСР. Успішно 

закінчив у 1969 р. навчання в аспірантурі, у 

1970 р. захистив кандидатську дисертацію на 

тему «Роль місцевих Рад народних депутатів у 

здійсненні господарсько-організаторської функ-

ції Радянської держави». З 1969 р. по 1973 р. 

працював молодшим науковим співробітником 

Інституту держави і права Інституту. З вересня 

1973 р. почав працювати у Вищій партійній шко-

лі при ЦК КПУ, де пройшов шлях від старшого 

викладача, доцента до професора, завідувача ка-

федри радянського державного будівництва і 

права. З 1988 р. по 1991 р. працював в Інституті 

політології і соціального управління. У 1988 році 

захистив докторську дисертацію на тему «Місце-

ві Ради в механізмі здійснення функцій Радянсь-

кої держави». В 1989 р. В.Ф. Погорілку було 

присвоєно звання професора. 

Основними напрямами наукових пошуків 

В.Ф. Погорілка були актуальні проблеми сучас-

ного конституційного права, зокрема проблеми 

конституціоналізму, конституційного ладу, тео-

рії конституції, конституційно-правових відно-

син, конституційної відповідальності, прав і сво-

бод людини й громадянина, форм безпосеред-

нього народовладдя, державної влади, парламен-

таризму, законотворчості, конституційної юсти-

ції тощо. Він був одним із фундаторів теорії ін-

формаційного та муніципального права України. 

Захоплювався теорією ораторського мистецтва. 

В.Ф. Погорілком опубліковано понад 200 нау-

кових праць, із них – 20 індивідуальних і колек-

тивних монографій та підручників з проблем 

конституційного права, зокрема, монографії: 

«Місцеві ради в механізмі здійснення функцій 

радянської загальнонародної держави» (1986 р.); 

«Український парламентаризм: минуле і сучас-

не» (1999 р.); «Референдуми в Україні: історія та 

сучасність» (2000 р.); «Конституційно-правові 

форми безпосередньої демократії в Україні: про-

блеми теорії і практики» (2001 р.); «Органи дер-

жавної влади України» (2002 р.); «Державотво-

рення і правотворення в Україні: досвід, пробле-

ми, перспективи» (2001 р.); «Проблеми реалізації 

Конституції України: теорія і практика» (2003 р.) 

та ін. Крім того, за його редакцією опубліковано 

чимало підручників і навчальних посібників, зо-

крема: «Конституційне право України» (1999, 

2000, 2002 р.); «Муніципальне право України» 

(2001, 2006 р.); «Конституція незалежної Украї-

ни» (2000 р.); «Виборче право України» 

(2003 р.); «Конституційне право України. Акаде-

мічний курс» (2006 р.) та ін. 

Значну увагу Віктор Федорович приділяв під-

готовці наукових кадрів. За період своєї наукової 

діяльності він підготував близько 30 докторів і 

кандидатів юридичних наук. 

Віктор Федорович брав активну участь у зако-

нотворчій роботі, зокрема в підготовці Деклара-

ції про державний суверенітет України, офіцій-

ного проекту Конституції України (у складі ро-

бочої групи), низки законопроектів та їхніх кон-

цепцій: про інформацію, вибори й референдуми, 

профспілки, громадянство, проекту Регламенту 

Верховної Ради України тощо. 

За участь у розробці проекту Конституції Ук-

раїни та активну законотворчу роботу нагоро-

джений орденом «За заслуги» III ступеня (1996 
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р.); за активну наукову роботу – орденом «За за-

слуги» II ступеня (1999 р.). В 2002 р. йому при-

суджена премія НАН України ім. М.П. Василен-

ка. Нагороджений Почесною Грамотою Верхов-

ної Ради України та Почесною Грамотою Кабі-

нету Міністрів України, почесними відзнаками 

ряду міністерств і відомств України. У 2004 р. за 

участь у підготовці «Юридичної енциклопедії» 

удостоєний звання лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки. 

В.Ф. Погорілко  тривалий час викладав курс 

конституційного права в ряді провідних вищих 

навчальних закладів України: Київському уніве-

рситеті права НАН України, Київському націо-

нальному університеті імені Тараса Шевченка, 

Національній академії управління.  

В.Ф. Погорілко виявляв інтерес до досліджен-

ня питань теорії та філософії права, був члено 

редколегії міжнародного часопису «Проблеми 

філософії права». 

Широко відома його громадська та політична 

діяльність. Він був заступником Голови Центра-

льної виборчої комісії по виборах народних де-

путатів України (1993-1994 рр.), членом Націо-

нальної ради з питань телебачення і радіомов-

лення (1994-1998 рр.), членом Міжвідомчої комі-

сії з питань місцевого самоврядування при Кабі-

неті Міністрів України (з 1998 р.), заступником 

Голови Всеукраїнської міжвідомчої координа-

ційно-методичної ради з правової освіти насе-

лення (з 2001 р.), членом Спілки юристів Украї-

ни (з 1998 р.), Товариства конституційного права 

(з 1998 р.), Міжнародної асоціації конституцій-

ного права (з 2001 р.). 

Віктор Федорович був чуйною та інтелігент-

ною людиною, сповна відданою своїй професії. 

Його знали, шанували й цінували не тільки як 

відомого вченого та педагога, а й як мудру лю-

дину, завжди готову прийти на допомогу. Особи-

ста скромність, толерантність, принциповість і 

порядність Віктора Федоровича завжди виклика-

ли повагу в колег. 

Редакція часопису «Проблеми філософії пра-

ва» глибоко сумують з приводу тяжкої втрати й 

висловлюють свої щирі співчуття рідним і бли-

зьким Віктора Федоровича. 
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ЮРІЙ ІВАНОВИЧ РИМАРЕНКО (1929 – 2006) 
 

 

10 вересня 2006 р. перестало битися серце ви-

датного вченого-енциклопедиста, філософа, по-

літолога і правознавця, академіка Української 

академії політичних наук, члена-кореспондента 

Академії правових наук України, лауреата Дер-

жавної премії ім. Т.Г. Шевченка та Державної 

премії України в галузі науки і техніки Юрія Іва-

новича Римаренка. 

Із життя у вічність пішла чесна, чуйна, прин-

ципова людина, самовідданий і талановитий 

учений, організатор наукових досліджень і педа-

гог-новатор. На своєму життєвому шляху Юрій 

Іванович набув глибоких теоретичних і приклад-

них знань у галузі національних відносин, полі-

тології, державознавства та правознавства, запо-

чаткував новий напрям досліджень – етнодержа-

вознавство, якому ВАК України надала офіцій-

ний статус нової спеціальності. Він поєднував 

мудре ставлення до людей із невичерпним енту-

зіазмом і високою вимогливістю до себе. 

Завжди і всюди він, будучи людиною з широ-

ким світоглядом, твердими науковими пе-

реконаннями й невтомним працелюбством, ви-

кликав у підлеглих, колег і численних учнів ви-

соку довіру й повагу. 

Народився Юрій Іванович 9 травня 1929 р. у 

м. Богуслав Київської області в родині вчителів. 

У 1930 р. сім'я Римаренків переїхала в Черкаси, 

де майбутній учений здобував середню освіту, 

навчаючись у школі № 2. Після закінчення в 

1952 р. юридичного факультету Київського уні-

верситету служив в органах зовнішньої розвідки 

УРСР. 

У 1964-1966 рр. навчався в аспірантурі істо-

ричного факультету Київського університету. 

Згодом працював на наукових посадах в Інститу-

ті філософії АН УРСР та з 1970 р. в Інституті 

історії АН УРСР. 

З 1977 р. Ю.І. Римаренко переходить на робо-

ту до Київської Вищої школи МВС СРСР, де 

працює начальником кафедри філософії, заступ-

ником начальника з наукової роботи, проректо-

ром. З 1992 р. Юрій Іванович – головний науко-

вий співробітник відділу історико-політоло-

гічних досліджень держави і права України (нині 

- відділ історико-правових досліджень) Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН Укра-

їни. Водночас – завідувач кафедри гуманітарних 

дисциплін Київського університету права (1997-

2004 рр.), професор Національної академії внут-

рішніх справ України (з 2000 р.). 

У 1967 р. Ю.І. Римаренко захистив дисерта-

цію на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук «Деятельность КП(6)У по во-

спитанию трудящихся в духе пролетар-ского ин-

тернационализма й непримиримости к буржуаз-

ному национализму в 1921-1922», а у 1974 р. 

здобув науковий ступінь доктора філософських 

наук на підставі захисту дисертації «Критика бу-

ржуазно-националистических доктрин найди и 

национальньїх отноше-ний», в основу якої була 

покладена монографія «Націоналізм і його теорія 

нації» (К., 1973 р.). В 1982 р. йому було присвоє-

но вчене звання професора. 

Дослідження національних відносин стало 

одним з основних наукових інтересів Римаренка. 

Цій проблематиці були присвячені індивідуальні 

та колективні монографії «Ми патріоти й інтер-

націоналісти» (К., 1974 р.), «З ким і проти кого» 

(К., 1983 р.), «Социализм и нация» (М., 1986 р.), 

«Дружбою здружені» (К., 1987 р.), «По следам 

«снежного челове-ка»: О причинах национа-

лизма в СССР» (М., 1989 р.), «Национальньїй 

вопрос и социали-стическая практика» (К., 1991 

р.) та низка інших праць. 

Після проголошення державної незалежності 

України Ю.І. Римаренко став одним із фундато-

рів низки нових наукових напрямів у правознав-

стві, політології, філософії: націософії, етнополі-

тологи, етнодержавознавства, етнокультурознав-

ства, міграцієзнавства тощо. Ним особисто або 

під його керівництвом було підготовлено фунда-

ментальні праці «Етнонаціональний розвиток 

України» (К., 1993 р.), «Національний розвій Ук-

раїни» (К., 1995  р.), «Мала енциклопедія етно-

державознавства. Понятійний апарат, підходи» 

(К., 1996 р.), «Національне буття в контексті 

державотворення» (К., 1997 р.), «Людина, нація, 

держава» (К., 1997 р.), «Основи етнодержавоз-

навства» (К., 1997 р.), «Міграційні процеси в су-

часному світі. Світовий, європейський та регіона-

льний виміри» (К., 1998 р.), «Етнос, нація, держа-

ва» (К., 2000 р.), «Енциклопедія етнокультурознав-

ства» (К., 2000-2002 рр.), «Етнодержавознавство.  

Теоретико-методологічний аспект» (К., 2001 р.), 

«Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжна-

родно-правовому контексті» (К., 2001 р.), «Проти-

дія торгівлі людьми» (К., 2005 р.). 



IN MEMORIAM 
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Останнім часом учений зацікавився пробле-

мами діяльності правоохоронних органів і полі-

цейського права. Під його керівництвом видані 

три томи «Міжнародної поліцейської енциклопе-

дії». Над завершенням цього фундаментального 

десятитомного видання він працював до остан-

нього дня свого життя. 

Ю.І. Римаренко залишив великий творчий і 

педагогічний спадок: він опублікував близько 

1600 наукових і публіцистичних праць, підготу-

вав більш як 50 докторів і кандидатів наук, ство-

рив наукову школу етнодержавознавства. Його 

роботи видані в Польщі, Угорщині, Чехословач-

чині, Татарстані, перекладені англійською, фра-

нцузькою, німецькою та іспанською мовами. Він 

став академіком Української академії політичних 

наук (1993 р.), академіком Міжнародної академії 

інформатики (1996 р.), членом-кореспондентом 

Академії правових наук України 2000 р.), лауре-

атом Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка 

(1989 р.), премії ім. Я. Галана Спілки журналістів 

України (1972 р.), медалі М. Вавілова Всесоюз-

ного товариства «Знання» (1982 р.), премій ім. 

М.П. Василенка НАН України (1997 р.), ім. Яро-

слава Мудрого АПрН України (2002 р.), лауреа-

том Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2005 р.), лауреатом багатьох конкурсів 

наукової літератури. За багаторічну наукову і 

практичну діяльність нагороджений орденом «За 

заслуги» III ступеня, Почесною грамотою Верхо-

вної Ради України, почесними відзнаками МВС 

України та міжнародних поліцейських асоціацій. 

Своєю копіткою багаторічною працею, гро-

мадською активністю та високим професіона-

лізмом Юрій Іванович Римаренко вніс неоцінен-

ний вклад у розвиток вітчизняної науки, здобув 

визнання й глибоку шану як в Україні, так і за її 

межами. 

Ми глибоко сумуємо з приводу передчасної 

втрати, однак упевнені, що надзвичайна здат-

ність вченого передбачати перспективні тенден-

ції розвитку науки, що відіграють вирішальну 

роль на сучасному етапі суспільного прогресу, 

спрямовувати діяльність науковців на розв'язан-

ня найважливіших проблем країни робить актуа-

льними його праці й ідеї, в них висловлені, для 

розвитку науки на багато років уперед. 

 

Колектив Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, колектив співробітників 

і студентів Київського університету права НАН України, редакція журналу «Часопис Київського 

університету права», редакція часопису «Проблеми філософії права». 
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ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ ЦВЄТКОВ (1923 – 2007) 
 

На 85 році пішов із життя Віктор Васильович 

Цвєтков. Людина з великої літери, знаний вче-

ний, відомий організатор науки державного уп-

равління, талановитий педагог та чуйний вихова-

тель молоді, істинний інтелігент, взірець учителя 

для цілого покоління українських науковців, 

освітян та державних діячів. В.В.Цвєтков – док-

тор юридичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук Украї-

ни, академік Академії правових наук України, 

Заслужений діяч науки і техніки України.  

Віктор Васильович є відомим в Україні та да-

леко за її межами як видатний вчений-право-

знавець, засновник школи державно-правових 

проблем управління, автор численних наукових 

праць, основними напрямами яких є теорія уп-

равління, державне управління, організація і фу-

нкціонування виконавчої влади, ефективність 

державного управління.  

Він народився 23 березня 1923 р. у селі Кам'я-

нка Московської області в родині службовців. У 

1930 р. почав навчання у школі за місцем прожи-

вання, а після переїзду батьків у 1934 р. до Луга-

нська продовжив навчання у луганській середній 

школі, яку закінчив з відзнакою у 1940 р. 

Після закінчення школи, з метою матеріальної 

допомоги родині, почав працювати на Лугансь-

кому паровозобудівному заводі з одночасним 

навчанням у Луганському вечірньому машино-

будівному інституті. 

Під час Великої Вітчизняної війни Віктор Ва-

сильович брав активну участь у бойових діях ра-

дянських військ на Брянському, Західному, 

Центральному фронтах. 19-річним він був приз-

начений командиром розвідувального взводу, а 

вже в 20 років — командував окремою розвіду-

вальною ротою. Тричі був поранений, але кож-

ного разу повертався до бойових лав.  

Після закінчення війни капітан В.В. Цвєтков 

був направлений для навчання до Академії бро-

нетанкових військ і водночас поступив на вечір-

нє відділення Московського юридичного інсти-

туту. Згодом доля привела його в Київ, де у 1947 

р. він продовжив навчання на юридичному факу-

льтеті Київського державного університету 

ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив 1950 р., а вже у 

1954 р. захистив дисертацію на здобуття вченого 

ступеня кандидата юридичних наук.  

Активне творче педагогічна, наукова і органі-

заційна діяльність Віктора Васильовича почина-

ється у 34-річному віці, коли його призначено на 

посаду проректора з навчальної роботи Киї-

вського державного університету імені 

Т.Г.Шевченка. В 1959 р. його обрано завідувачем 

кафедрою державного, адміністративного і фі-

нансового права КДУ. На цих посадах 

В.В. Цвєтков виявив себе як талановитий педагог 

і мудрий вихователь молоді. 

Як засновник школи державно-правових про-

блем управління В.В. Цвєтков був ініціатором 

створення в університеті проблемної дослідної 

лабораторії з питань державно-правового управ-

ління, якою керував протягом всього часу своєї 

роботи в цьому закладі. З 1968 по 1972 р. 

В.В. Цвєтков працював завідувачем відділом на-

уки та учбових закладів ЦК КП України. 

На запрошення академіка В.М. Корецького у 

1972 р. він перейшов на науково-дослідну роботу 

до Інституту держави і права Академії наук Ук-

раїни, де створив новий відділ державно-

правових проблем управління у складі 20 нау-

ковців. Мета відділу – побудувати науково-

дослідний процес, щоб він зміг охопити усі сфе-

ри державного управління і, насамперед, управ-

ління економікою країни.  

Знаковою рисою діяльності Віктора Васильови-

ча була комплексність підходу до наукових про-

блем, глибина юридичного аналізу, розгляд теоре-

тичних питань у поєднанні з вирішенням актуаль-

них практичних завдань державного будівництва. 

Розробляючи методологію науки державного уп-

равління, він зробив вагомий внесок у розвиток як 

теорії, так і практики державного управління, сфо-

рмулював та обґрунтував засади наукової організа-

ції праці в державному апараті. 

В.В. Цвєтков є організатором і автором бага-

тьох наукових колективних монографій, у розро-

бленні яких брали участь як провідні фахівці у 

галузі теорії державного управління, так і молоді 

вчені, що сприяло їх творчому зростанню.  

В.В. Цвєтков був членом Експертної ради 

ВАК України, членом редакційної колегії 6-

томного видання «Юридична енциклопедія», 

членом редакційної колегії щорічника наукових 

праць Інституту держави і права «Правова дер-

жава», членом спеціалізованих рад з юридичних 

і політичних наук Інституту держави і права ім. 

В.М. Корецького. 

Основні праці В.В. Цвєткова багатогранні й 

завжди відповідали вимогам часу. Зокрема це 
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«Радянське державне право» (1968), «Наукова 

організація праці і радянська освіта» (1969), 

«Наука управління і місцеві ради» (1970, у спів-

авт.), «Соціальні й державно-правові аспекти уп-

равління в СРСР» (1978), «Ефективність і якість 

управлінської діяльності» (1980), «Вдосконален-

ня апарату державного управління (конституцій-

ний аспект)» (1982), «Керівник в апараті держав-

ного управління» (1988, всі три – у співавт.), 

«Дисципліна і відповідальність в апараті держа-

вного управління», «Демократизація апарату уп-

равління» (обидві – 1990, у співавт.), «Державне 

управління: основні фактори ефективності (полі-

тико-правовий аспект)» (1996), «Реформування 

державного управління в Україні: проблеми і 

перспективи» (1998), «Демократія – Управління 

– Бюрократія: в контексті модернізації українсь-

кого суспільства» (2001, у співавт.), «Суспільна 

трансформація і державне управління в Україні: 

політико-правові детермінанти» (2003, у спів-

авт.). Лауреат премій ім. Д.З. Мануїльського АН 

УРСР (1983) та ім. Ярослава Мудрого (2002), та 

остання його монографія – «Демократія і держа-

вне управління: теорія, методологія, практика». 

В.В. Цвєтков був одним із організаторів Вищої 

школи права при Інституті держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України.  

Принциповість і порядність, широка ерудова-

ність і відданість науці, сумлінне ставлення до ви-

конання своїх громадських та службових обов'яз-

ків, душевна теплота й чуйність здобули 

В.В. Цвєткову високий авторитет і глибоку повагу 

колег по роботі, студентів та керівного складу нав-

чальних та наукових установ, де він працював. 

Віктор Васильович залишив прекрасну 

пам’ять, він був, є і буде прикладом порядності, 

професіоналізму, патріотизму і людяності. Наша 

подяка йому за його добрі справи невичерпна. 

Вічна пам’ять ВЧИТЕЛЮ – Віктору Васильови-

чу Цвєткову. 

Редакція «Проблем філософії права» глибоко 

сумує з приводу тяжкої втрати й висловлюють 

свої щирі співчуття рідним і близьким Віктора 

Васильовича. 
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Біндрейтер Ута [Bindreiter, Uta] 

– I: 200 

Біндінг Карл [Binding, Karl] 
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Блекстоун Вільям [Blackstone, 
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Блюнчлі Йоган Каспар 
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III 1808 – 21 X 1881) – III: 

Боббіо Норберто [Bobbio, 

Norberto] (18 X 1909 – 09 I 

2004) I: 199; III: ; IV-V: 16, 17, 
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Боверо Микеланджело 

[Bovero Mikelanjelo] - IV-V: 16 

Боботов Сергій Васильович 
[Bobotov, Sergey Vasilievich] 

(1929 – 04 I 2001) – III: 

Бобровник Світлана Василів-

на [Bobrovnyk, Svitlana 

Vasylivna] (12 IV 1957) – III: 

Бовен Лорд [Bowen, Jord] – III:  

Бовенсом Люк [Bovensom, 

Luke] – I: 191 

Богішич Балтазар [Bogisic, 

Valtasar] (07 XII 1834 – 24 IV 

1908) – III: 

Богородський Сава Осипович 

[Bogorodski, Sava Osipovich] 

(1804 – 26 XI (08 XII) 1857) – 

III: 

Богословська Л. –  IV-V: 

Богомолов Олексій 

Сергійович [Bogomolov, 

Aleksey Sergeievich] (1927 – 
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Бодрійар Жан [Baudrillard, 

Jean] (1929) – II: 100; IV-V: 

173, 222, 224 
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VI 1596) – III: ; IV-V: 

Больсинжер Е.  – IV-V: 222 

Бондар В.  – IV-V: 177 

Бондарук Тетяна Іванівна 
[Bondaruk, Tetyana Ivanivna] 

(20 VIII 1967) – III: 

Бор Нільс Хендрік Давид 
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IV-V: 99 
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rovykovsky, Oleksandr Lev-
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III: 

Бочаров Владимир 
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1978) – I: 116-121; II: 142, 156-
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Братасюк Марія Григорівна 
[Bratasuik, Mariya Hryhorivna] 

(23 XI 1956) – І: 167-172; IV-

V: 

Братусь Сергій Микитович 
[Bratus, Sergei Nitityevich] (19 

X 1904 – 26 I 1997) – III:  
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Брінц Алоїс [Brinz, Alois] (1820 
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Брусіін Отто [Brusiin, Otto] 
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Winfried] (26 ІІ 1950) – I: 127, 

136-146 

Брюне Жан [Brunhes, Jean] 

– III: 

Буєва Л.  – IV-V: 178 

Букрєєв В.  –  IV-V: 177 

Булгаков Михайло 

Опанасович [Bulgakov, 

Mikhail Afanasyevich] (1891 – 

1940) – I: 151  

Булгаков Сергій 

Миколайович [Bulgakov, 

Sergei Mikhailyevich] (16 VII 

1871 – 13 VII 1944) – I: 64, 

184; IV-V: 263 

Булигін Євґеніо [Bylugin, Eu-

genio] (25 VII 1931) – I: 13, 22, 

190, 197, 198; II: 164; IV-V: 

153-157, 206,  249 і далі 

Булиррон Карлос Євгеній 
[Bulyrrón, Carlos Eugenio] - IV-

V: 249 

Бургете А. Р. [Burgete, A. R.] – 

II: 149 

Бурдьє П'єр [Burdie Pier] (1930 - 

2002) - IV-V: 112, 113, 114, 

223, 224 
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(21 V 1851 – 29 IX 1925) – III:  
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VIII 1955) – І: 83-85; ІІ: 204-
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(3 X 1919) - IV-V: 48, 158 

Бухарін Микола Іванович 

[Bukharin, Nikolai Ivanovich] 

(27 IX (09 X) 1888 – III 1938) – 

III: 

Бучак А. О. [Buchak, A. O.] – II: 
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Буш  Джордж Уокер  [Bush , 
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IV-V: 53 

Бхаскар Рой  [Bhaskar, Roy]  

(1930) – IV-V: 115 

Бьокль (Бекль) Ф. [Böckle, 

Franz] (18 IV 1921 –  08 VII 

1991) – II: 152 

Бюлов Оскар [Bülow, Oscar] 

(1837 – 1907) – III:  

 

– В – 

 

Вайнбергер Ота [Weinberger, 

Ota] – II: 15 

Вакенродер Вільгельм 
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Wilhelm Heinrich] (1773 – 
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Валь [Wahl] – III: 

Вальверде Карлос [Valverde, 

Carlos] – I: 123; II: 151 

Вангеров [Vangerovw] – III: 

Варламов Н.  – IV-V: 176 

Варчук В.асиль Васильович 
[Varchuk, Vasiliy Vasilevich] – 

I: 178 

Василенко Микола 

Прокопович [Vasylenko, 
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(14) II 1866 – 03 X 1935) – III: 

Васильчук В. О. [Vasylchuk, V. 

O.] – I: 154-156 

Ваттель Емерік де [Vattel, 

Emerik de] (25 IV 1714 – 28 

XII 1767) – III: 

Вдовина Г. А. – IV-V: 

Вебер Макс [Weber, Max] (21 

IV 1864 – 14 VI 1920) – I: 195; 

II: 37, 50, 81; IV-V: 220, 222 

Ведер Антоній [Veder, Anthony] 

(1879-1928) - IV-V: 17 

Вейд – IV-V: 41 

Вейр – IV-V: 

Веларде К. – IV-V: 17 

Велмен Крістофер Хелз 
[Velmen, Kristopher Chelz]  - 

IV-V: 41 

Верланов С. О.  – IV-V:  266 

Вермільї П.  –  IV-V: 240 

Величко Ольга Іванівна 

[Velichko, Olga Ivanovna] – II: 

148 

Вельш Вогфганг [Welsch, 

Wolfgang]. – I: 53 

Венгеров Анатолій Борисович 

[Vengerov, Anatoliy 

Borisovich] (10 II 1928 – VII 

1998) – I: 58  

Вернадський Володимир 

Іванович [Vernadsky, Vo-

lodymyr Ivanovych] (28 ІІ (12 

ІІІ) 1863 – 06 І 1945) – I: 37, 38; 
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Виготський В. С. [Vihotsky, V. 

S.] – I: 48 

Винниченко Володимир Ки-

рилович [Vynnychenko 

(Vinnichenko), Volodymyr 

(Vladimir) Kyrylovych 
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Виноградов Г. [Vinogradoff, G.] 

– II: 152, 153 

Виноградов Павло Гаврило-

вич [Vinogradoff, Pavel 

Georgiyevich] (18 (30) XI 1854 

– 19 XII 1925) – III: 

Вишеславцев Борис Петро-

вич [Vysheslavtsev, Boris Pe-
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1954) – I: 160, 184; II: 179 

Вишинський Андрій Януаро-

вич [Vishinsky, Andrej Jan-
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22 XI 1954) – I: 44 

Віко Джамбаттіста [Vico, 

Giambattista] (23 VI 1668 – 21 I 

1744) – III: 

Віксель К. – IV-V:  158 

Віллей Мішель [Villey, Michel] 

(1914 – 1988) – II: 151 

Вільсон  Томас Вудро [Wilson, 

Thomas Woodrow] (28 XII 

1856 – 3 II 1924) - IV-V: 23, 24 

Вінтгенс Л. – IV-V: 17 

Віндельбанд Вільгельм [Win-

delband, Wilhelm] (11 V 1848 – 
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IV-V: 173 



Іменний покажчик 

272 Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Том IV-V. 

Вінницький Д. В. [Vinnitsky, D. 

V.] – I: 96, 97;  IV-V: 158 
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Вітгенштейн (Вітгенштайн) 
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Віторія Франсціско [Vitoria, 
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VIII 1546) – III: 
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Вольф Ерік [Wolf, Erik] (1902 – 

1977) – II: 37, 43, 52-53 
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Dmytrovych] (19 Х 1926) – II: 
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Гаврилюк Руслана Олексан-
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2001) – I: 159; II: 169, 173;  IV-
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[Heidegger, Martin] (26 IX 1889 

– 26 IV 1976) – I: 14, 50, 52, 92, 
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член редколегії ПФП 
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Гоголь Микола Васильович 
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Гоулд К.К- IV-V: 17 

Гофман Е. [Hoffman, E.] – II: 

123 

Гофман [Hoffman] – ІII-1: 

Гоше М. - IV-V: 176 

Грайнер (Грейнер) Вільям 

Роберт [Greiner, William Rob-

ert] (09 VI 1934) – I: 80  
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Грант Р. - IV-V: 240 

Гредескул Микола Андрійо-

вич [Gredeskul, Mykola Andri-

yovych] (20 IV (02 V) 1865 – 

08 IX 1941) – II: 219 

Григор’ян Борис Тигранович 

[Grogorian, Boris Tigranovich] 

(26 III 1928) – I: 123  

Грицьких Ігор 

Володимирович [Gritskih, 

Igor Volodimirovich] - IV-V: 

264 

Грімм  Давид Давидович 
[Grimm, David Davidovich] (11 

I 1864 – 29 VII 1941) - IV-V: 

188 

Грінберг Леонід Георгієвич 
[Grinberg, Leonid Grigor’evich] 

– I: 154, 155 

Ґросс (Гросс) Ганс [Gross, 

Hans] (26 XII 1847 – 09 XII 

1915) – III: 

Гроцій Гуго [Grotius, Hugo] (10 

IV 1583 – 29 VIII 1645) – I: 72, 

75, 76, 119, 120, 133, 168; II: 

81; IV-V: 99, 103 

Грушевський Михайло Сер-

гійович [Hrushevsky Mykhailo 

Serhiyovych] (17 (29) IX 1866 – 

25 XI 1934) – II: 219 

Грюнгут [Grünhut] – III: 

Губар Ольга Михайлівна 
[Hubar, Olha Mykhaylivna] (08 

XI 1955) – I: 187-189; IV-V: 

267 

Губер (Хубер) Ой ген [Huber, 

Eugen] – III: 

Губерський Леонід Васильо-

вич [Hubersky, Leonid 

Vasyyovych] (04 X 1941) – 

III: 

Губін Валерій Дмитрович 

[Gubin, Valeriy Dmitrievich] 

(05 VIII 1940) – I: 124 

Гуґo Густав [Hugo, Gustav] (23 

ХІ 1764 – 15 ІХ 1844) – I: 52; 

II: 15 

Гудима Дмитро 

Анатолійович [Hudyma, 

Dmytro Anatoliyovych] (27 VII 

1981) – I: 122-125; IV-V: 171-

182; 266-267, 266 

Гудріч Пітер [Goodrich, Peter] 

(1954) – I: 81  

Гудін Роберт Е. [Gudin, Robert 

E.] - IV-V: 38, 39, 42, 43, 45 

Ґудхарт Артур [Goodhart, 

Arthur] – – III: 

Гуерра М.Х. - IV-V: 17 

Гулак Микола Іванович 

[Hulak, Mykola Ivanovych] (25 

V 1822 – 26 V (07 VI) 1893) – 

III:  

Гумбольдт Вільгельм фон 
[Humboldt, Wilhelm von] (22 

VI 1767 – 08 IV 1835) – I: 150  

Гумплович Людвіг 

[Gumplovits Ludvig] – (1588-

1679) - IV-V: 220 

Гурвіч (Гурвич) Георгій Да-

видович [Gurvitch, Georges 

(Georgii Davidovich)] (19 Х 

1894 – 10 ХІІ 1965)  – I: 154: ; 

IV-V: 64, 112 

Гуревич Арон Яковлевич 
[Gurevits, Aron Yakovlevitsh] 

(1924-2006) - IV-V: 

Гуренко Марина Миколаївна 

[Gurenko, Marina Mikolaivna] - 

IV-V: 205 

Гусак П. Р. - IV-V: 267 

Гусейнов, Абдусалам 

Абдулкеримович [Guseinov, 

Abdusalam Abdulkerimovich] 

(8 III 1939) - IV-V: 

Гуссерль Едмунд [Husserl, 

Edmund] (08 IV 1859 – 26 IV 

1938) – I: 48, 52, 117, 162, 169, 

171; IV-V: 86 

Гуторов Владимир 

Александрович [Gutorov, 

Vladimir Aleksandrovich] - IV-

V: 240 

Ґусті Дімітрі [Gusti, Dimitri] 

(1880 – 1955) – ІІІ-1:  

Гьофе  (Геффе, Гьоффе, 

Хьоффе) Отфрід [Höffe, Ot-

fried] (1943) – I: 66, 186, 187; II: 

194; IV-V: 240 

Гьофнер (Гефнер) Кардинал 

Йозеф [Höffner Kardinal, Josef] 

(24 ХІІ 1906 – 16 Х 1987) – II: 

152 

Г’юм Дейвід – див. Юм Давід  

 

– Д – 
 

Давид Рене [David, René] (12 I 

1906 – 26 V 1990) – I: 44; II: 

159 

Далі Сальвадор [Dali, Salvador] 

(11 V 1904 – 23 I 1989) – I: 14  

Дайси, Альберт [Dicey, Albert] - 

IV-V: 50 

Даль Володимир Іванович 

[Dal’, Volodymyr Ivanovych] 

(1801 – 1872) – II: 127 

Данильян Олег Геннадійович 

[Danilyan, Oleg Gennadiyevich] 

(22 X 1955) – I: 211 

Даренський Віталій Юрійо-

вич [Darenskiy, Vitaliy Jurio-

vich] (1972) - IV-V: 

Даунс Ентоні [Downs, Anthony] 

(1930) - IV-V: 158 

Даффі А. - IV-V: 17 

Дахно Іван Іванович [Dakhno, 

Ivan Ivanovych] – II: 207 

Дворкін Рональд [Dworkin, 

Ronald] (1931) – I: 13, 14, 144, 

148, 199; II: 21, 29, 158, 165, 

171, 221; IV-V: 38, 45, 122, 154 

Декарт Рене [Descartes, René] 

(31 III 1596 – 11 II 1650) – I: 

117; II: 118, 136   

Дель Веккіо Джорджо [Del 

Veccio, Georgio] (26 VIII 1878 

– 28 XI 1970) – 

Демиденко Григорій 

Григорович [Demydenko, 

Hryhoriy Hryhorovych] – II: 

218; IV-V: 240 

Демокріт [Democritus](бл. 460 – 

360 (370) до н. е.) – I: 157, 167; 

IV-V: 230, 241, 244, 245 

Денисов Володимир Наумо-

вич [Denysov, Volodymyr 

Naumovych] (25 XII 1937) – 

III: 

Дерев’янко К.В. - IV-V: 264 

Державін Гаврило Романович 

[Derzhavin, Gavriil 

Romanovich] (03 (14) VII 1743 

– 08 (20) VII 1816) – III: 

Дерріда Жак [Derrida, Jacques] 

(15 VII 1930 - 9 X 2004) - IV-

V: 125, 126, 223 

Десницький Семен Юхимо-

вич [Desnytsky, Semen 

Yukhimovich] (бл. 1740 – 26 

VI (07 VII) 1789) – II: 219 

Джавадова Ф. - IV-V: 219 

Джеске Діана - IV-V: 45 

Джефферсон Томас [Jefferson, 

Thomas] (13 IV 1743 – 04 VII 

1826) – III: ; IV-V: 236 

Джексон Бернард С. [Jackson, 

Bernard S.] – I: 81 

Дженкс Едвард [Jenks, Edward] 

(1861–1939)  – II: 145 

Джентілі Альберіко [Gentili, 

Alberico] (14 I 1552 – 19 VI 

1608) – III: 

Джессел Джордж [Jessel, 

George] – III: 

Джойс Джеймс [Joyсе, James] 

(1882 – 1941) – I: 14 

Джороспе В. - IV-V: 240 

Діас Елиас[Dias, Elias] -  IV-V: 

16 

Діденко Н. [Didenko, N.] – I: 147  

Дідро Дені [Diderot] (05 X 1713 

– 31 VII 1784) – III: 

Дільтей Вільгельм [Dilthey, 

Wilhelm] (19 XI 1833 – 03 X 

1911) – II: 169 

Діоген Синопський [Diogen] 

(412 до н. е. - 10 VI 323 до н. е) 

- IV-V: 244 

Дністрянський Станіслав 

Северинович [Dnistryansky 

(Dniestrianski, Dnistrianskyi, 

Dnistrjanskyj), Stanislav (Stani-

slaus) Severynovych] (13 ХІ 

1870 – 05 V 1935) – I: 7, 17, 

210; II: 219 

Доббс  Д.  - IV-V: 240 

Доброхотов Олександр 

Львович [Dobrohotov, 

Aleksandr Lvovich] (08 IX 1950 

) - IV-V: 263 

Добрянський Святослав 

Павлович [Dobrianskiy, 

Sviatoslav Pavlovich] - IV-V: 

267 

Донченко О. П. [Donchenko, O. 

P.] – I: 157-158 

Дорош Денис Сергійович 

[Dorosh Denys Serhiyovych] 

(24 VIII 1981) – III: 

Достоєвський Федір Михай-

лович [Dostoyevski(y) Fyodor 

Mikhailovich] (30 Х (11 ХІ) 

1821 – 28 І (09 ІІ) 1881) – II: 

117, 118 

Драгоманов Михайло 

Петрович [Draпomanov, 

Mykhaylo (Mikhail) Petrovych 

(Petrovich)] (18 (30) IV 1841– 

20 VI 1841) – III: ; IV-V: 211 

Драч Іван Федорович [Drach, 

Ivan Fedorovych] (1936) – III: 

Дробишевський Сергій Олек-

сандрович [Drobyshevskii, 

Sergey Aleksandrovich] (1954) 

– III: 

Дробницький Олег 

Григорович [Drobnitski, Oleg 

Grigorievich] (1933 – 1973) – II: 

151 

Дробозіна Людмила Олексан-

дрівна [Drobozina, Luidmila 

Aleksandrovna] – I: 95 

Дроздов Г. - IV-V: 

Дудаш Тамара Іванівна 

[Dudash, Tamara Ivanivna] (29 

XII 1984) – I: 163-166; IV-V: 

129-138, 266 

Дунгер [Dunger]– III: 

Дьюї Джон [Dewey, John] (20 X 

1859 – 01 VI 1952) – II: 146 

Дювель - IV-V: 43 

Дюгі Леон [Duguit, Leon] (04 II 

1859 – 18 XII 1928) – III: 

Дюркгейм Еміль [Durkheim, 

Emile] (15 IV 1858 – 15 XI 

1917) – I: 75, 176; II: 123  ; IV-

V: 115, 220 

Д'юї Дж. - IV-V: 178 

Дяченко В. К. [Dyachenko, V. 

K.] – II: 149 

 

– Е – 

 

Еберт Фрідріх [Ebert, Friedrich] 

(1871 – 1925) – II: 37 

Евклід [Euclid] (бл. ІІІ ст. до 

н.е.) – I: 14  

Еглтон Пітер [Aggleton, Peter] – 

II: 124 

Едуард I [Edward I] (17 V 1239 - 

7 VII 1307) - IV-V: 

Ейнштейн, Альберт [Einstein, 

Albert] (14 III 1879 – 18 IV 

1955) – I: 14 

Eкельоф Пер-Олоф [Ekelöf,  

Per-Olof] - IV-V: 142 

Екк [Eck] – III: 

Екімов Анісим Іванович 

[Ekimov, Anisim Ivanovich] 

(1941) – I: 155  

Eкхофф Торстейн [Eckhoff, 

Torstein] - IV-V: 142 

Елдон Джон Скотт [Eldon, John 

Scott] (1751 – 1838) – III:  

Елстер Джон [Elster, Jon] (1940) 

– I: 150  

Eленевський Едуард 

Федорович [Elenevskiy, 

Eduard Fedorovich] - IV-V: 267 

Емпедокл [Empedokl] (492 до 

н.e. - 432 до н.e.) - IV-V: 241 
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Енгельгард Герберт 
[Engelhard, Herbert] (1882 – 

1945) – II: 37 

Енгельс Фрідріх [Engels, Fried-

rich] (28 XI 1820 – 05 VIII 

1895) – I: 150; II: 183 

Епіктет [Epictus] (50 – 138 

(135)) – III: ; IV-V: 245 

Епікур [Epicurus] (342 – 270 до 

н. е.) – II: 107, 112, 117; IV-V: 

100, 245 

Еразм Роттердамський [Eras-

mus von Roterdamus] (28 X 

1465 (?6/7/9) – 12 VII 1536) – 

III: 

Еріашвілі Нодарі Дарчоєвич 

[Eriashvili, Nodari 

Darchoievich] – I: 92  

Еріксон К.  [Erikson, Kai]  (1931) 

– II: 122 

Eрiксон Ларс [Erikson, Lars D.] 

-  IV-V: 148 

Ерліх Євген Симонович [Ehr-

lich, Eugen] (14 ІХ 1862 – 02 V 

1922) – I: 182, 189, 210; IV-V: 

122 

Есмен Жан Поль Іпполіт 

Еммануель [Esmein, Jean 

Paul] (01 II 1848 – 21 VII 1913) 

– III: 

 

– Є – 
 

Євграфов Павло Борисович 

[Yevhrafov, Pavlo Borysovych] 

(22 X 1944) – III: 

Єринг (Ієринг) Рудольф фон 
[Jhering, Ihering] (22 VIII 1818 

– 17 ІX 1892) – II: 72, 79, 166, 

172, 183  

Єллінек Георг [Jellinek, Georg] 

(16 VI 1851 – 12 I 1911) – I: 62, 

138; II: 37, 50, 81; IV-V: 171 , 

211 

Ємельянов В.  - IV-V: 

Єргенсен Стіг [Jergensen, 

Stig] - IV-V: 142 

Єрмоленко Анатолій Мико-

лайович [Yermolenko, 

Anatoliy Mykolayovych] (05 

XII 1952) – член редколегії 

ПФП 

Єфименко Олександра Яків-

на [Yefymenko, Oleksandra 

Yakivna] (30 IV 1848 – 18 XII 

1918) – III: 

Єфименко Петро Савович 
[Yefymenko, Petro Savovych] 

(1835 – 07 (20) V 1980) – III: 

 

– Ж – 
 

Жане П’єр Марі Фелікс [Janet, 

Pierre-Marie-Felix] (1859 – 

1947)  – I: 64, 65 

Жені Френсис [Gény, François] 

(1861 – 1938) – III: 

Жеребкін Василь Євсейович 
[Zherebkin, Vasyl 

Yevseyovych] (04 ІІ 1921) – III: 

Жерсон Жан де (Шарлє Жан) 

[Gerson, Jean (Charlier, Jean)] 

(14 XII 1363 – 12 VII 1429) – 

II: 120 

Жилін Олександр Олексійо-

вич [Zhilin, Aleksandr Ale-

kseyevich] (06 (18) І 1880 – пі-

сля 1928) – II: 219 

Жмуров Д. - IV-V: 221 

Жовтобрюх М. М - IV-V: 

Жоль Костянтин Костянти-

нович [Jole, Kostyantyn Kosty-

antynovych] (1949) – I: 37-40, 

48, 111, 211; II: 27; IV-V: 

Жом Л. - IV-V: 

Жоффре-Спінозі К.  [Jauffret-

Spinosi, Camille] – II: 159 

Журавський Віталій 

Станіславович [Zhuravsky, 

Vitaliy Stanislavovych] (08 V 

1955) – III:  

Журне Шарль [  , Charles] – II: 

149, 151, 153 

 

– З – 

 

Забігайло Володимир Костян-

тинович [Zabihaylo, Vo-

lodymyr Kostyantynovych] (27 

V 1944 – ) – III: 

Заєць Анатолій Павлович 

[Zayets, Anatoliy Pavlovych] 

(27 ІІІ 1954) – II: 158; IV-V: 73, 

82 

Заінчковський Микола Леон-

тійович [Zainchkovskiy, Miko-

la Leontiovich] - IV-V: 

Зайферт Йозеф [Seifert, Jiosef] 

(1945) – II: 152 

Зайчук Олег Володимирович 

[Zaychuk, Oleh Volodymyro-

vych] (15 VIII 1955) – II: 145 

Залігер Франк [Saliger, Frank] 

(28 V 1964) – II: 68-70 

Зандер Фриц  [Zander, Frits] - 

IV-V: 

Заратустра (Зараостр) 

[Zarathustra (Zoroaster)] (?628 – 

?551) – III:  

Зарриас Аревало Гаспар 

Карлос [Zarrias Arevalo, 

Gaspar Carlos] - IV-V: 9,  

Зархіна Стелла Едуардівна 

[Zarhina, Stella Eduardivna] - 

IV-V: 

Зелінськa Т. В. -  IV-V: 268 

Зенон Кітіонський [Zenon] (333 

до н.е  – 262 до н.е.) - IV-V: 

244 

Зильман Курт [Seelman, Kurt] 

(1947) – II: 37 

Зиммель Георг [Zimmel, Georg] 

(1858 – 1918) – I: 210 

Зібер Микола Іванович [Ziber, 

Nikolai Ivanovich] (10 III 1844 

– 28 IV 1888) – III: 

Зімбінський 

Зиґмунд [Ziembinski, 

Zygmunt] () – III: 

Зінгер Пітер [Zinger, Piter] - IV-

V: 36, 39 

Зірк-Садовскі Марек [Zirk-

Sadowski, Marek] – член між-

народної редакційної ради 

ПФП 

Золотницький Володимир 

Трохимович [Zolotnutsky, 

Volodymyr Trokhumovych] 

(1741 – >1796) – III: 

Зольгер Карл Вильгельм 

Фридрих [Solger, Karl Wilhelm 

Ferdinand] (28 XI 1780 – 25 X 

1819) – I: 14  

Зорькін Валерій Дмитрович 
[Zorkin, Valerii Dmitrievich] 

(1943)  – I: 57; III: 

Зьоч Річард [Zouche, Richard] 

(1590 – 01 ІІІ 1661) – III: 

Зяблюк Михайло Павлович 

[Zyablyuk, Mykhailo 

Pavlovych] (17 І 1939) – III:  

 

– І , И– 

 

Ібрагімов Михайло [Ibragimov, 

Michailo]  - IV-V: 205 

Іван Павло (Іоанн-Павло) II 

(Кароль Юзеф Войтила) 

[Johannes Paul II (Karol 

Woityla)] (18 V 1920 – 02 ІV 

2005) – II: 119, 150, 153 

Іванов Борис Миколайович 

[Ivanov, Boris Nikolaevich] – I: 

98  

Іванов Ж. Є. [Ivanov, Zh.] – II: 

122 

Іванишев Микола Дмитро-

вич [Ivanishev, Nikolai Dmi-

tievich] (05 (17) ХІ 1811 – 14 

(26) Х 1874) – III: 

Іванюк Р. В. [Ivaniuk, R. V.] – І: 

182-183 

Івін Олександр Архіпович 

[Ivin, Aleksandr Arkhipovich] 

(02 I 1939) – I: 116, 117; II: 144 

Ієринг  Рудольф фон [Jhering, 

Rudolf  von] (22 VIII 1818 – 17 

IX 1892) - IV-V: 220 

Ізгоєв Олександр (Арон) Со-

ломонович (спр. прізв. Лан-

де) [Izgoev, Aleksandr 

Solomonovich) (11 IV 1872 – 

11 VII 1935] – I: 184 

Ізомура Тетсу [Isomura, Tetsu] – 

III: 

Іконнікова Генрієтта (Галина) 

Іванівна [Ikonnikova, 

Genrietta Ivanovna] (11 ХІ 

1935) – I: 45, 46  

Ільєнков Евальд Васильович 
[Il’enkov, Eval’d Vasil’evich] 

(1924 – 1979) – II: 206 

Ільїн Іван Олександрович 

[Il’yn, Ivan Aleksandrovich] (16 

(28) ІІІ 1883 – 21 ХІІ 1954) – I: 

44, 152, 184; II: 133, 134, 182; 

IV-V: 75, 79, 222 

Інгіш Карл [Engisch, Karl] 

(1899 – 1990) – II: 37 

Інойє Татсуо [Inoue, Tatsuo] 

(1954) – I: 191 

Іорга Ніколае [Iorga, Nicolae] 

(1871 – 1940) – III:  

Ірнерій [Irnerius] (бл. 1050 – 

1130) – I: 119 

Ісаєв І.А. –  IV-V: 240 

Ісісака Отосіро – III: 

Илюстало Матті (Ylöstalo, 

Matti ) – IV-V:  141 

 

– Й – 

 

Йегер В - IV-V: 240 

Йек Б.  - IV-V: 240 

Йолон Петро Федорович 

[Yolon, Petro Fedorovych] 

(28 ХІ 1933) – III: 

Йонас Ганс [Jonas, Hans] (1903 

– 1993) – I: 152 

Йоргенсен Стіг [Jorgensen, Stig] 

(11 IX 1927) – III: ; IV-V: 

 

– К – 

 

Кабаев Володимир 

Костянтинович [Kabayev, 

Vladimir Kostantinovich] – I: 

148 

Кабанець Наталія Іванівна 
[Kabanets, Nataliya Ivanivna] 

(24 ХІ 1964) – II: 187-190 

Кавашіма Такейосі [Kawashi-

ma, Takeyoshi] – III: 

Кавелін Костянтин Дмитро-

вич [Kavelin, Kostiantin Dmit-

riyevich] (04 (16) ХІ 1818 – 03 

(15) V 1885) – ІІІ: ; IV-V: 172, 

212 

Казимирчук Володимир 

Петрович [Kazimirchuk, 

Vladimir Petrovich] (1922) – I: 

30 

Кайл Eйно (Еіnо Kail) - IV-V: 

141 

Калачов Микола Васильович 
[Kalachov, Nikolai Vasilyevich] 

(26 V (07 VI) 1819 – 25 X (06 

XI) 1885) – III: 

Калера Николас Лопес [Kalera, 

Nikolas Lopes] - IV-V: 9, 18 

Каллікл – II: 9 

Кальвін Жан [Calvin (Сalvinus) 

Jean] (10 VII 1509 – 27 V 1564) 

– III: 

Камброн А. - IV-V: 17 

Камаровський (Комаровсь-

кий) Леонід Олексійович 

[Kamarovsky (Komarovsky) 

Leonid Alekseyevich] (15 (27) 

III 1846 – 06 (21) XII 1912) –  

Кампанелла Томмазо [Cam-

panella, Tommaso] (05 IX 1568 

– 21 V 1639) – III: 

Камю Альбер [Camus, Albert] 

(07 XI 1913 – 04 I 1960) – III: 

Кант Іммануїл [Kant, 

Immanuel] (22 IV 1724 – 12 II 

1804) – I: 7, 9, 14, 33, 44, 48, 57, 

58, 62, 64, 66, 148, 150, 155, 

161, 168, 173, 188, 210; II: 11, 

21, 24, 38, 39, 134, 136, 151, 

171, 174, 198; IV-V: 9, 10, 17, 
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20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 97, 99 173, 188, 213, 

214, 236, 237, 238 

Кантоні К. – I: 64 

Канторович Герман [Kantoro-

wicz, Hermann] (1877 – 1940) – 

II: 35, 37, 165; III: 

Капелла Хуан–Рамон [Kapella, 

Huan Ramon] - IV-V: 14 

Капустинський Віктор 

Анатолійович [Kapustinskiy, 

Viktor Anatoliovich] - IV-V: 

Капустін  Борис Гурьевич 
[Kapustin, Boris Gurievich] - 

IV-V: 222, 223 

Капустін Михайло Микола-

йович [Kapustin, Mikhail Ni-

kolayevich] (11 (23) І 1828 – 11 

(23) XI 1899) – III: 

Карасьова М. В. [Karasyova, 

M. V.] – I: 94, 98  

Карачоло Рикардо [Karacholo, 

Rikardo] - IV-V: 251 

Карбоньє Жан [Carbonnier, 

Jean] (20 IV 1908) – I: 124  

Кардозо Бенджамін Натан 
[Cardozo, Benjamin Nathan] (24 

V 1870 – 09 VII 1938) – II: 178 

Каррио [Carrio] - IV-V: 

Карташoв Антон 

Вoлoдимирович [Kartashov, 

Anton Vladimirovich](1875-

1960) - IV-V: 229 

Касадо M. - IV-V: 17 

Касановас П. - IV-V: 17 

Кассен Рене [Cassin, René] (05 

X 1887 – 20 II 1976) – III: 

Кассірер Ернст [Cassirer, Ernst] 

(28 VII 1874 – 13 IV 1945) – I: 

124 

Кастберг Фреде [Kastberg, 

Frede] – I: 154 

Касяненко Юрій Якович 
[Kasianenko, Yuriy Yakovych] 

(28 VI 1947) – III:  

Катков В. Д. [Katkov, V. D.] – II: 

12 

Каутський Карл [Kautsky, 

Karl] (16 X 1854 -  17 X 1938) - 

IV-V: 23, 220 

Кауфман Артур [Kaufmann, 

Arthur] (10 V 1923 – 11 IV 

2001) – I: 35, 169, 178; II: 37, 

61-65, 157, 173 

Кацапова Ірина Анатолівна 
[Katsapova, Irina Anatolievna] - 

IV-V: 263 

Кельзен Ганс [Kelsen, Hans] (11 

Х 1881 – 19 IV 1973) – II: 12, 

22, 30, 50, 150, 168, 171, 172, 

175, 178, 211; IV-V: 22, 146, 

153, 155, 236, 237, 238, 251 

Кельман Євген Ісакович 
[Kelman, Eugen Isaakovich] (30 

XII 1890 (11 I 1891) – 02 IV 

1945) – III: 

Кельман Михайло Степано-

вич [Kel’man, Mykhailo 

Stepanovych] – I: 148 

Кеніг Рене [Koenig, Rene] (05 

VII 1906 –21 III 1992) – III: 

Кеннеді Данкен [Kennedy, 

Duncan] (1942) – II: 178 

Керімов (Керимов) Джангир 

Алі-Абасович [Kerimov, 

Dzhangir Ali-Abbasovich)]  (18 

VII 1923) – I: 111, 116, 177; II: 

184  

Кечек’ян Степан Федорович 
[Kechekian, Stepan Fedorovich] 

(25 ІІІ (06 IV) 1890 – 26 VI 

1967) – III: ; IV-V: 240 

К’єркегор Сьорен [Kierkegaard, 

Soren] (05 V 1813 – 11 XI 

1855) – I: 15 

Кімліка Віл [Kimlika, Vil] - IV-

V: 11 

Кін Джон [Kin, John] - IV-V: 

223, 227 

Кіп Теодор [Kipp, Theodor] 

(1862 – 1931) – III:  

Кірхман Юліус Герман 
[Kirchmann, Julius Herman 

von] (1802 – 1884) – II: 163 

Кістяківський Богдан Олек-

сандрович [Kistyakivsky 

(Kistiakowski) Bohdan (The-

odor) Oleksandrovych] (04 XI 

1868 – 29 IV 1920) –  I: 7, 10, 

16, 17, 19, 44, 58, 61, 65, 116, 

148, 184, 210; II: 33, 35, 219;  

IV-V: 74, 211 і далі, 262, 263 

Кістяківський Олександр 

Федорович [Kistyakivsky 

(Kistiakowski) Aleksandr 

Fyodorovich] (14 (26) III 1833 – 

13 (25) I 1885) – III:  

Клатт Маттіас[Klatt, Matthias]– 

I: 193 

Клеанф [Kleanthes] (331 до н.е. 

– 232 до н.е.) - IV-V: 245 

Клейберг Юрій Олександро-

вич [Kleyberg, Yuriy Aleksan-

drovich] (1953) – II: 122 

Клісфен [Kleisthénes] (VI ст. до 

н. е.)– II: 192 

Кловард Річард А. [Cloward, 

Richard A.] (1926 – 2001) – II: 

122 

Ключевський Василь Йоси-

пович [Kluichevskiy, Vasiliy 

Iosifovich] (16 (28) I 1841 – 12 

(25) V 1911) – III: 

Коблер Франц [Kobler, Franz] – 

III:  

Кобринський Д.Ю. –- IV-V:  

216-228 

Ковалевський Максим Мак-

симович [Kovalevsky 

(Kovalevskii), Maksim 

Maksimovich] (27 VIII (08 IX) 

1851 – 23 III (05 IV) 1916)) – I: 

7, 19; II: 219 

Ковальчук Віталій Богдано-

вич [Kovalchuk Vitaliy 

Bohdanovych] – II: 191-203, 

IV-V:  

Ковлер Анатолій Іванович 

[Kovler, Anatoliy Ivanovich] (26 

VIII 1948) - IV-V: 197, 200 

Коген Герман [Cohen, 

Hermann] (04 VII 1842 – 04 IV 

1918) – I: 15, 64, 65, 66; IV-V: 

213 

Коен Антон [Koen, Anton] – II: 

123 

Кожибський Альфред  (Кор-

зыбский, , Коржибский, Ко-

рзибски) [Alfred Habdank 

Skarbek Korzybski] (3 VII 1879 

– 1 III 1950) - IV-V: 

Козельський Яків Павлович 
[Kozelsky, Jakob Pavlovich] 

(1726 (8, 9?) – після 1795) – I: 

7, 17; II: 219 

Козловський Антон Антоно-

вич [Kozlovskiy, Anton An-

tonovych] (09 IV 1959) – I: 12-

16, 27, 56, 111, 116, 154, 155, 

178, 211; II: 27, 98-111, 134, 

145, 149, 156; IV-V: 89, 96, 

205, 207, 262-265 

Козирєв А.П. - IV-V: 262 

Козліхін Ігор Юрійович [Ko-

zlihin, Igor Jurievich] (9 II 1952) 

- IV-V: 240 

Козюбра Микола Іванович 

[Koziubra, Mykola Ivanovych] 

(28 ХІ 1937) – I: 27-32, 111, 

116, 211; II: 27, 156, 158; IV-V: 

72, 81, 89, 205 

Коїнг Гельмут [Coing, Helmut] 

(28 ІІ 1912) – I: 34 

Колеман Джулс Л. [Coleman, 

Jules L.] – I: 81 

Колєров Модест Олексійович 

[Kolerov, Modest Alekseevich] 

(12 IV 1963) - IV-V: 262 

Колодій Анатолій Миколайо-

вич [Kolodiy, Anatoliy Myko-

layovych] (01 VI 1961) – I: 58, 

11; IV-V: 

Колодій Антоніна Федорівна 
[Kolodiy, Antonina Fedorivna] 

(1943) - IV-V: 72 

Колодні Ніко 
[Kolodni,Niko] - IV-V: 40 

Командуччі Паоло 
[Comanducci, Paolo] – член 

міжнародної редакційної ради 

ПФП 

Кон Георг [Cohn, Georg] (1887 – 

1955) – I: 171 

Кондорсе, Каріта де Кондорсе 

Марі Жан Антуан Нікола 

[Caritat, Jean-Antoine-Nicolas 

de, marquis de Condorcet] (17 

IX 1743 – 29 ІІІ 1794) – III: 

Кондзела Й. [Kondzela, J.] – II: 

148 

Коні Анатолій Федорович 
[Koni, Anatoliy Fyodorovich] 

(28 I (09 II) 1844 – 19 IV 1927) 

– III: 

Констант де Ребек Бенджамин 

Анрі [Constant de Rebecque,  

Benjamin Henri] (25 X 1767 – 

08 XII 1830) – III: 

Конт Огюст [Conte, Auguste] 

(19 I 1798 – 05 IX 1857) – I: 49, 

173; IV-V: 115 

Копєйчиков Володимир Во-

лодимирович [Kopeychikov, 

Volodymyr Volodymyrovych] 

(17 ХІ 1923 – 2002) – I: 148 

Копиленко Олександр Лю-

бимович [Kopylenko, 

Oleksandr Lyubymovych] (26 

VI 1961) – I: 111; II: 218 

Копнін Павло Васильович 

[Kopnin, Pavlo Vasylyovych] 

(1922 – 1971) – I: 49; II: 142 

Корецький Володимир Ми-

хайлович [Koretsky, Vo-

lodymyr (Vladimir) Mykhay-

lovych] (06 (18 II 1890) – 25 

VII 1984) – III:  

Корецький Сергій Микола-

йович [Koretsky, Serhiy 

Mykolayovych] – II: 122 

Коркунов Микола Михайло-

вич [Korkunov, Nikolai Mi-

khailovich] (14 (26) IV 1853 – 

27 XI (10 XII) 1904) – I: 7, 147, 

185; IV-V: 64 

Кормич А. - IV-V: 240 

Корнелл Д. - IV-V: 

Корнута Роман Іванович 

[Kornuta, Roman Ivanovych] 

(07 Х 1974) – II: 40 ; IV-V: 

Корнфельд Ісаак Павлович 
[Kornfeld, Issak Pavlovivh] – I: 

45 

Короленко Володимир Гала-

ктіонович [Korolenko, Vladi-

mir Galaktionovich] (15 (27) VII 

1853 – 25 XII 1921) – III: 

Корф Вільгельм [Korff, 

Wilhelm] (1926) – II: 152 

Коссіо Карлос [Cossio, Carlos] 

(1903)  – I: 13 

Костенко Олек-

сандр Борисович - IV-V: 

97-102 

Костенко Олександр Мико-

лайович [Kostenko, Oleksandr 

Mykolayovych] (04 Х 1949) – І: 

72-78; IV-V: 103-111 

Костицький Михайло Васи-

льович [Kostytsky, Mykhailo 

Vasylyovych] (14 І 1948) – I: 

17-21, 185, 196, 198, 211; II: 27, 

218; IV-V: 205 

Костомаров Микола 

Іванович [Kostomarov, 

Nikolai Ivanovich] (04 (16) V 

1817 – 07 (19) IV 1885) – III: 

Костя А. [Kostya, A.] – II: 148 

Котляревський Іван Петро-

вич [Kotlyarevsky, Ivan Pe-

trovych}(19 VIII (09 IX) 1769 – 

29 X (10 XI) 1838) – III: 

Коттерел Родні Майкл [Cotter-

rell, Rodney Michael] (27 IX 

1933) – I: 81, 195  

Кравець Віталій Михайлович 
[Kravets, Vitaliy Mihailovich] - 

IV-V: 

Кравченко Леонід 

Володимирович 

[Kravchenko, Leonid 

Vladimirovich] – I: 112 

Крамер Метью [Kramer, 

Matthew] (1959) – I: 81  
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Красавчиков Октябрь 

Олексійович [Krasavchikov, 

Oktiabr’ Alekseevich] – II: 181 

Кревельд Мартін ван [Creveld 

Martin van] (1946) - IV-V: 164 

Крег Б. – II: 122 

Кресіна Ірина Олексіївна 

[Kresina, Iryna Oleksiyivna] (10 

VIII 1952) – член редколегії 

ПФП; IV-V: 75 

Кретчмар Пауль [Kretschmar, 

Paul] (1865 – 1942) – II: 34 

Крик Б. - IV-V: 220 

Кримський Сергій Борисович 

[Krymsky, Serhiy Borysovych] 

(02 VI 1930) – III: 

Кристер Арнольд Едмундо-

вич [Krister, Arnold] (30 X (11 

XI) 1886 – 24 X 1937) – III: 

Крисч Н. - IV-V: 17 

Крівцова Валентина 

Максимівна [Krivtsova, 

Valentina Maksimivna] - IV-V: 

Кріле М. – I: 148 

Крітій [Kritías] (бл. 460 — 403 

до н. e.) – II: 9 

Кромвель Олівер [Cromwell, 

Oliver] (25 IV 1599 – 03 IX 

1658) – III: 

Кромпець М. – II: 148 

Кропоткін Петро 

Олексійович [Kropotkin, 

Pyotr Alexeyevich] (27 IX (9 

XII) 1842 – 08 II 1921) – III: ; 

IV-V: 82 

Кросс Руперт [Cross, Rupert, Sir] 

(1912) – II: 145 

Кроуст Антон-Герман 

[Chroust, Anton-Hermann] 

(1907) – II: 38, 39; IV-V: 240 

Круціна Й. – II: 148 

Ксенофан Колофонский 

(Ксенофонт)[Ksenofant] 

(580/577 до н. e., - 485/490 до 

н. e) - IV-V: 241, 242, 246 

Кувакін В. - IV-V: 172 

Кудрявцев Володимир Мико-

лайович [Kudryavzev, Vladi-

mir Nikolayevich] (10 IV 1923) 

– I: 30 

Кузнєцов Володимир Івано-

вич [Kuznetsov, Volodymyr 

Ivanovych] (23 V 1946) – I: 79-

82, 211 

Кукольник Василь 

Григорович [Kukolnik,Vasilii 

Grigor’evich] (30 I 1765 – 06 

(18) II 1821) – III: 

Куллетон А. - IV-V: 17 

Куліш Пантелеймон Олексі-

йович [Kulish, Panteleymon] 

(26 VII (07 VIII) 1819 – 02 (14) 

II 1897) – III: 

Кульчар Кальман [Kulcsár, 

Kálmán] – III: 

Кун Томас Семюел [Kuhn, 

Thomas Samuel] (1922 – 1996) 

– I: 86; IV-V: 

Куніцин Олексій Петрович 

[Kunitzyn, Alezsey Petrovich] 

(1783 – 01 (13) VII 1840) – III: 

Куплеваський Микола Оси-

пович [Kuplevasky, Nikolai] 

(24 XII 1847 (05 I 1848) – 

>1918) – III: 

Кухта Борис Леонідович [Ku-

khta, Borys Leonidovych] (07 

XI 1936) – II: 218 

Кушакова-Костицька 

Наталія Вадимівна 

[Kushakova-Kostytska, 

Nataliya Vadymivna] (20 IX 

1966) – II: 127-131 

Кюль К. [Kuehl, K.]– I: 66 

Кюнг Ганс [Kung, Hans] (1928) 

– I: 53 

К’яваччі  Егісте [Chiavacci, 

Eghiste] – II: 152 
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Лабанд Пауль [Laband, Paul ] 

(24 V 1838 – 23 III 1918) – I: 

147 

Лагерспез Ерік [Lagerspets, 

Eerik] – I: 191 

Лакруа Ж. - IV-V: 183 

Ламбер Eдуард [Lambert, 

Edouard] (1866) – III: 

Лампе Ернст-Йоахим [Lampe, 

Ernst-Joachim] (1933) – I: 138  

Ланге Фрідпіх Альберт [Lange, 

Friedrich Albert] (28 IX 1828 – 

21 XI 1875) – I: 64; II: 74 

Лановенко Ігор Ігорович 

[Lanovenko, Ihor Ihorovych] 

(07 ІІІ 1970) – II: 122 

Лапаєва Валентина Вікторів-

на [Lapayeva, Valentina 

Viktorovna] (20 X1952) – III: 

Лапорта Франциско [Laporta, 

Francisko] - IV-V: 10, 47-63 

Лапшин Іван Сергійович 

[Lapshin, Ivan Sergeevich] – II: 

185 

Ларенс Карл [Larenz, Karl] 

(1903) – II: 53 

Ласк Еміль [Lask, Emil] (25 IX 

1875 – 26 V 1915) – II: 34, 37, 

38, 39, 81; IV-V: 213 

Лаccаль Фердинанд [Lassalle, 

Ferdinand] (11 IV 1825 – 31 

VIII 1864) – III: 

Лассвел Гарольд Дуайт [Lass-

well, Harold Dwight] (13 II 

1902 – 18 XII 1978) – III: 

Ласт Адольф [Last, Adolf] – III:  

Латур Бруно [Latour, Bruno] - 

IV-V: 115 

Лаудан Ларрі [Laudan, Larry] 

(1940) – I: 116; IV-V: 

Лаутерпахт Херш [Lauterpacht, 

Hersch] (15 VIII 1887 – 08 V 

1960) – III: 

Лафера Селсо [Lafera, Selso] - 

IV-V: 16 

Лафітський Володимир  Ільїч 
[Lafitskiy, Vladimir Ilich] - IV-

V: 158 

Лахтинен Осви [Lahtinen, Osvi] 

- IV-V: 140 

Лахтмен Осви (Lahtmen, Osvi) - 

IV-V: 144 

Лащенко Ростислав Митро-

фанович [Laschenko, Ros-

tyslav] (01 (13) IX 1878 – 30 X 

1929) – III: 

Ле Пле П’єр [Le Play, Pierre 

Guillaume Frédéric] – III: 

Левицький Кость [Levyts’kyi, 

Kost’] (18 XI 1859 – 12 XI 

1941) – III: 

Левицький Орест Іванович 
[Levyts’kyi, Orest Ivanovych]  

(13 (25) XІI 1848 – 09 V XI 

1922) – III: 

Левченков О.І. - IV-V: 263 

Левченкова О.Б. - IV-V: 263 

Лейбніц Готфрід Вільгельм 

[Leibniz, Gottfried Willhelm] 

(01 VII 1646 – 14 XI 1716) – I: 

168; II: 183; IV-V: 236, 237 

Лейст Олег Ернестович [Leist, 

Oleg Ernestovich] (24 V 1925 – 

16 IX 2003) – II: 148, 181 

Лекторський Владислав 

Олександрович [Lektorskii, 

Vladislav Aleksandrovich] (23 

VIII 1932)  – I: 53 

Лелевель Йоахім [Lelewel, 

Joachim] (22 III 1786 – 29 V 

1861) – III: 

Лемак Василь Васильович 
[Lemak, Vasyl Vasylyovych] 

(15 II 1970) – III: 

Лемберт Е. [Lembert, E.] – II: 

123 

Лемер Е. М. [Lemeire, E. M.] – 

II: 122 

Ленін (Улянов) Володимир 
Ілліч [Lenin (Ulyanov), 

Vladimir Ilyich] (10 (22) IV 

1870 – 21 I 1924) – III: ; IV-V: 

212, 264 

Леньяно Джованні да 
[Legnano, Lignano, Jovanni da] 

(? 1400) – III: 

Леонтович Федір Іванович 

[Leontovych, Fedir Ivanovych] 

(03 (15) І 1833 – 21 ХІІ 1910 

(03 І 1911)) – III: 

Лепелетє Л. де Сан Фаржо – I: 

107  

Леруа (Ле Руа) Едуард [Le Roy, 

Eduard] (1870 – 1954)– III: 

Лещинський Лешек 
[Leszczyński, Leszek] (17 ХІІ 

1952) – I: 200 

Липинський В’ячеслав 

Казимирович [Lypynsky,  

Viacheslav Kazymyrovych] (05 

(17) IV 1882 – 14 VI 1931) – 

III:  

Литвинов Олександр 

Миколайович [Lytvynov, 

Oleksandr Mykolayovych] (15 

III 1954) – І: 184-186; IV-V: 

257-261, 262, 263 

Лихолат Ірина Петрівна 
[Lykholat, Iryna Petrivna] () – I: 

116; II: 144; IV-V: 

Лібман Отто [Liebmann, Otto] 

(25 II 1840 – 14 I 1912) – I: 64 

Лівшиц Роман Зіновійович 

[Livshitz,Roman Zinovevich] 

(08 V 1929 – 1997)– I: 148 

Ликофрон [Lykóphrön] (320 до 

н. e. - ?) - IV-V: 

Лілберн Джон [Lilburne, John] 

(?1614 – 29 VIII 1657) – III: 

Лілієнтал Карл фон [Lilienthal, 

Karl von] (1853 –1927) – II: 34, 

37 

Лінд Дуглас [Lind, Duglas] – III:  

Ліндал Ларс [Lindahl, Lars] – I: 

194 

Лінней Карл [Linné (Linnaeus) 

Karl) (23 V 1707 — 10 I 1778] 

– I: 48, 49 

Ліндсі А.Б. - IV-V: 166 

Ліска Ален [Liska, Allen E.] – II: 

122  

Лісовський Вадим Іванович 

[Lisovkiy, Vadim Ivanovich] – 

I: 93 

Ліст фон Франц [Liszt, Franz 

von] (02 III 1851 – 21 VI 1919) 

– II: 34, 37 

Ліфанте І. - IV-V: 17 

Ллевіллін (Ллеуллін) Карл 

Нікерсон [Llewellyn, Karl N.] 

(22 V 1893 – 13 II 1962) – II: 

178 

Лледо Х.А.П. - IV-V: 17 

Ллойд Денніс[Lloyd, Dennis] 

(1950) – I: 154, 155; II: 144, 

146, 158   

Лоб Й. –  I: 66 

Лобода Юрій Петрович [Lo-

boda, Yuriy Petrovych] (05 IX 

1975) – I: 111; IV-V: 89-97, 267 

Лодій Петро Дмитрович 
[Lodiy, Petro Dmytrovych] (04 

V 1764 –10 (22) VI 1829) – I: 7, 

17; II: 219 

Локк Джон [Locke, John] (29 

VIII 1632 – 28 X 1704) – I: 72, 

73, 74, 119, 148, 168; II: 11; IV-

V: 103,  106, 164, 260 

Ломброзо Чезаре [Lombroso, 

Cesare] (06 ХІ 1835 – 09 Х 

1909) – III: 

Лосєв Олексій Федорович 
[Losev, Aleksey 

Fyodorovich](1893 – 1988) – I: 

161; II: 177; IV-V: 240, 243 

Лоський Микола 

Онуфрійович [Loskiy, 

Nikolay Onufriyevich] (1870 – 

1965) – II: 179 

Лотмар Філіп [Lotmar, Philipp] 

(1850 – 1922) – III:  

Лохвицький Олександр Во-

лодимирович [Lokhvitsky, 

Aleksandr Vladimirovich] (1830 

– 16 (28) V 1884) – III: 

Лукашова Олена Андріївна 
[Lukashova, Elena Andreyevna] 

(28 VII 1927) – I: 111; IV-V: 

172 
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Луковская Дженевра Ігорівна 
[Lukovskaja, Dzhenevra Igo-

rovna] – III: ; IV-V: 240 

Лукич Радомир[Lukic, 

Radomir] – II: 149 

Лукрецій (Тіт Лукрецій Кар) 
[Titus Lucretius Carus] (?96 (99) 

– 15 X 55 до н. е. )  – III: 

Лук’янець Валентин 

Сергійович [Lukyanets, 

Valentyn Serhiyovych] (22 II 

1942) – II: 156 

Луман Ніклас [Luhmann, Nick-

las] (08 ХІІ 1927 – 1998) – III: ; 

IV-V: 115 

Лундштедт Вильгельм 

[Lundstedt, Vilhelm] (1882-

1955 )  - IV-V: 142 

Лунґулек Іон [Lunguleac, Ion] – 

III:  

Луспеник Дмитро Дмитрович 
[Luspenik, Dmitro Dmitrovich] - 

IV-V: 

Луцький Іван Михайлович 
[Lutskiy, Ivan Mihailovich] - 

IV-V: 

Люк Г.K. [Luck H.K.] - IV-V: 

Луць Людмила Андріївна 
[Lutz, Lyydmyla Andriyivna] 

(08 IV 1957) – II: 158 

Людендорф Ерік Фрідріх 

Вільгельм фон [Ludendorff, 

Erich Friedrich Wilhelm von] 

(09 IV 1865 – 20 XII 1937) – 

III: 

Лютер Мартін [Luther, Martin] 

(1483 – 1546) – I: 14; II: 117; 

IV-V: 229, 231 

Лях Віталій Васильович 
[Lyakh, Vitaliy Vasylyovych] 

(01 I 1942) – член редколегії 

ПФП 

Ляшенко В. М - IV-V: 

 

– М – 

Маблі Габріель Бонно де 
[Mably, Gabriel Bonnot de] (14 

III 1709 – 23 IV 1785] – III: 

Мадзіні Джузеппе [Mazzini, 

Giuseppe] (22 VI 1805 – 10 III 

1872) – III: 

Мазурек Францішек Януш 
[Mazurek, Franciszek Janusz] – 

II: 148 

Майгофер Вернер [Maihofer, 

Werner] (20 X 1918) – I: 14, 

171 

Макаревич Юлій Спиридо-

нович [Makarevych 

(Makarewicz), Julian (Juljusz)] 

(05 V 1872 – 20 IV 1955) – III: 

Макгрью А. - IV-V: 49 

Макіавеллі Нікколо 
[Machiavelli, Niccollo] (03 V 

1469 – 22 VII 1527) – II: 74; IV-

V: 74 

Макінтайр Елесдеа [Makintair, 

Elesdea] - IV-V: 45, 240 

Маккі Джон Мільтон [Mackie,  

Milton (John Milton)] (1813 – 

1894) – II: 24 

Макконен Каарле (Makkonen, 

Kaarle) - IV-V: 142, 149 

Маккормик Нейл [McKormik, 

Neil] - IV-V: 15 

Маклеод  А.М. [McLeod A.M.] - 

IV-V: 17 

Маклачин (Маклахлін) Беве-

рлі М. [McLachlin, Beverley 

М.] – I: 27, 190 

Мак-Ніл.У. - IV-V: 174 

Маколей [Macaulay] – III: 

Максимов Сергій Іванович 

[Maksimov, Sergei Ivanovich] 

(21 ІІ 1956) – I: 27, 33-36, 59, 

111, 116, 123, 154, 155, 156, 

190-195, 211; II: 27, 27-32, 148; 

IV-V: 9-18, 28, 29-34, 47, 83, 

89, 112, 118, 184, 197, 205, 257 

і далі, 263 

Максимович Михайло 

Олександрович 
[Maksymovych, Mykhailo 

Oleksandrovych] (03 (15) IX 

1804 – 10 (22) XI 1873) – III: 

Максимюк О. Д. [Maksymiuk, 

O. D.] – І: 107-110 

Малаат Чілбі [Mallat, Chibli] – I: 

195 

Малахов Віктор Аронович 

[Malakhov, Viktor Aronovych] 

(04 VII 1948) – член редколегії 

ПФП 

Малаш Тетяна Анатоліївна 
[Malash, Tetiana Anatolevna] – 

I: 110 

Малініна І. П. [Malinina, I. P.] – 

I: 45  

Малиновський Броніслав 

[Malinowski, Bronislaw] (07 IV 

1884 – 16 V 1942) – II: 221 

Малиновський Оникій (Йо-

аникій) Олексійович [Mali-

novskii, Ioanikii Aleksieevich] 

(04 (16) ХІ 1868 – 12 І 1932) – 

III: 

Малишев Борис 

Володимирович [Malyshev, 

Borys Volodymyrovych] (07 IX 

1976) – II: 142-147 

Малько Олександр 

Васильович [Malko, 

Aleksandr Vasilevich] (1958)  - 

IV-V: 80 

Маляренко Василь 

Тимофійович [Maliarenko, 

Vasil Timofievikh] (18 X 1941)  

- IV-V: 

Мальцев Геннадій 

Васильович [Maltsev, 

Gennadii Vasilevich] (28 

IV1935)  – II: 148, 149 

Мамардашвілі Мераб 

Костянтинович 

[Mamardashvili, Merab 

Kostyantinovich] (1930 – 1990) 

– I: 50 

Мамут Леонід Соломонович 

[Mamut, Leonid Solomonovich] 

(09 VI 1929) – I: 57; IV-V: 89 

Манан П’єр [Manan, Pier] - IV-

V: 

Менегетті А. - IV-V: 178 

Манеліс Борис Липович 
[Manelis, Boris Lipovich] (1902 

– 1978) – III: 

Маноха Олександр 

Євгенович [Manokha, 

Oleksandr Yevhenovych] (30 

VI 1936) – I: 196 

Мансфілд, Лорд [Mansfield, 

Lord] – III:  

Манхейм Карл [Mannheim, 

Karl] (27 ІІІ 1883 – 09 І 1947) – 

I: 116   

Манчіні Паскуале Станіслао 

[Mancini, Pasquale Stanislao] 

(17 ІІІ 1817 – 26 ХІІ 1888) – III: 

Маньковський Борис (Бла-

жей) Станіславович 

[Man’kovskiy, Boris] (05 (18) ІІ 

1904 – 20 І 1980) – III: 

Ману [Mani, Manes, 

Manichaeus] (?216 – ?276 до н. 

е.] – III:  

Марат Жан Поль [Marat, Jean 

Paul] (24 V 1743 – 13 VII 1793) 

– III: 

Маритен Жак [Maritaine, 

Jacques] (18 ХІ 1882 – 29 IV 

1973) – II: 121, 148, 151; IV-V: 

171, 173 

Марк Аврелій Антоній [Mar-

cus Aurelius, Antoninus] (26 IV 

121 – 17 III 180) – III: ; IV-V: 

245 

Марков Осип [Markov, Osyp] 

(25 Х 1890 – 27 ХІ 1976) – III: 

Маркова-Мурашова С. ; IV-V: 

172 

Маркс Карл [Marx, Karl] (05 V 

1818 – 14 III 1883) – I: 15, 76, 

150; II: 16, 136, 137, 183; IV-V: 

82, 115, 221, 236, 264 

Маркузе Герберт [Markuse, 

Herbert] (19 VII 1898 – 29 VII 

1979) – II: 16 

Маркусь (Маркуш) Василь 

Васильович [Markus, Vasyl 

Vasylyovych] (27 XII 1922) – 

III: 

Мармор Андре  [Marmor, 

Andre] - IV-V: 13, 17 

Марсель Габріель Оноре 
[Marcel, Gabriel] (07 XII 1889 – 

09 X 1973) – III: 

Марсилій Падуанський 
[Marsilio da Padova] (1280 – 

?10 IV 1343) – III: 

Мартенс Георг Фрідріх 

[Martens, Georg Friedrich] (22 

ІІ 1756 – 21 ІІ 1821) – III: 

Мартенс Федір Федорович 

(Фромгольд Фрідріх) [Mar-

tens (Frommhold, Friedrich) 

Fedor Fedorovich] (15 (27) VIII 

1845 – 07 (20) VI 1909) – III: 

Мартi Дж.Л. - IV-V: 17 

Мартиненко Петро 

Федорович [Martynenko, 

Petro Fedorovych] (26 І 1936) – 

III: 

Мартишин Орест 

Володимирович [Martyshin, 

Orest Vladimirovich] – I: 58, 59, 

151; II: 

Мартін Рекс [Martin, Rex] 

(1935) – член міжнародної 

редакційної ради ПФП 

Марченко О. I. - IV-V: 

Марчіч Рене [Marcic, René] 

(1919 – 1971) – I: 178; II: 

Марчук Віталій Петрович 

[Marchuk, Vitaliy Petrovych] 

(07 IV 1939) – III: 

Марчук Михайло Георгiйо-

вич [Marchuk, Mykhaylo 

Heorhiyevych] – I: 111 

Массіглі [Massigli] – III: 

Матвєєвa Г. А. - IV-V: 267 

Матузов Микола Ігнатійович 
[Matuzov, Nikolai Ignatyevich] 

(1928) – I: 153, 155; II: 181, 

182; IV-V: 188,192 

Матурано У. [Maturano, U.] – I: 

163 

Мау Володимир 

Олександрович [Mau, 

Vladimir Aleksandrovich] -  IV-

V: 158 

Маучка Йозеф [Mauczka, Jozef] 

– III: 

Мах Ернст [Mach, Ernst] – III: 

Махінчук В. М. - IV-V: 

Мацейовський Вацлав Олек-

сандр [Maciejowski, Vaclav] 

(1792 – 28 I (09 II) 1883) – III: 

Медвідь Федір Михайлович 

[Medvid’ Fedir Mykhaylovych] 

(03 I 1957) – III: 

Медісон Джеймс [Madison, 

James] (16 III 1751 – 28 VI 

1836) – III: 

Мей Л. - IV-V: 17 

Мейєр Михайло Серафимо-

вич [Meier, Mihail Serafimo-

vich] -  IV-V: 240 

Мейнель Ед. [Meynial, Ed.] – III: 

Мелкевик Б. - IV-V: 17 

 

Мельє Жан [Meslier, Jean] (15 

VI 1664 – 28 VI (? 06 VII) 

1729) – III: 

Мельник П. В. [Melnyk, P. V.] – 

II: 122 

Мен Генрі Самнер [Main, (Sir) 

Henry Sumner] (15 VIII 1822 – 

03 II 1888) – III: 

Менгер Антон [Menger, Anton] 

(1841 – 1906) – III: 

Менгер Карл [Menger, Karl] – 

III: 

Менделевич Володимир 

Давидович [Mendelevich, 

Vladimir Davydovich] – II: 122 

Менюк Олег Анатолійович 
[Meniuk, Oleg Anatoliovich] - 

IV-V: 74 

Мере Ж. - IV-V: 174 

Мережко Олександр Олекса-

ндрович [Merezko, Oleksandr 

Oleksandrovych] (14 ІІ 1971) – 

I: 159-162; II: 177-180; IV-V: 
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Меркль Адольф Юліус [Merkl, 

Adolf Julius] - IV-V: 

Мерл Дж.С. - IV-V: 17 

Мерло-Понті Мориc [Merleau-

Ponty, Maurice] (18 III 1908 – 

04 V 1961) – III: 

Мертон Роберт Кінг [Merton, 

Robert King] (1910) – II: 113 

Месон Ендрю [Meson, Andrew] 

-  IV-V: 42 

Месснер Йоганес [Messner, 

Johannes] (1891–) – II: 148, 

150, 151 

Мех’ю Л. – I: 183 

Микитчик О. В. - IV-V: 

Мироненко Олександр Ми-

колайович [Myronenko, 

Oleksandr Mykolayovych] (14 

VIII 1942) – I: 111; II: 218  ; IV-

V: 72, 240 

Мироновa Г. А. -  IV-V: 267 

Митюков Андрій Каленико-

вич [Mytyuikov, Andriy 

Kalenykovych] (08 (20) III 1871 

- > 1927) – III: 

Михайленко А.Р. - IV-V: 

Михайловський, Микола 

Костянтинович 
[Mihailovskiy, Nikolai 

Konstantinovich] (1842-1904) - 

IV-V: 172, 212 

Мігуель (Мігель) Альфонсо 

Руїз [Miguel, Alfonso Ruiz] -  

IV-V:  16, 17 

Мікешина Людмила 

Олександрівна [Mikeshina, 

Lyudmila Aleksandrovna] (10 

XII 1930) – I: 54; IV-V:  65 

Мілгавен Джон [Milhaven, John 

Giles] – II: 152 

Міллер Девід [Miler, Devid] - 

IV-V: 39, 45, 240 

Міллер Ф. - IV-V: 

Міллер Дмитро Петрович 
[Miller, Dmytro Petrovych] (01 

(13) XI 1862 – 14 (27) VI 1913) 

– III: 

Мілль Джон Стюарт [Mill, 

John Stewart] (20 V 1806 – 08 

V 1873) – I: 150; II: 168; IV-V: 

 

Мільтон Джон [Milton, John] 

(09 XII 1608 – 08 XI 1674) – 

III: 

Міттермайєр Вольфганг 
[Mittermaier, Wolfgang] (1867 

– 1956) – II: 37  

Могила Петро Симеонович 

[Mohyla, Petro] (31 ХІІ 1596 

(10 І 1597) – 01 (11) І 1647) – 

III: 

Моісєєв Микита 

Миколайович [Moiseev, 

Nikita Nikolaevich] – II: 138 

Мойсей, пророк [Moses, 

prophet] – ІІІ-1: ; IV-V: 223 

Моль Роберт фон [Mohl, Robert 

von] (17 VIII 1799 – 04 XI 

1875) – III: 

Монтгомери Роберт [Robert, 

Montgomery] - IV-V:  140 

Монтеск’є Шарль-Луї 
[Montesquieu, Charles Louis 

Baron de] (18 І 1689 – 10 ІІ 

1755) – I: 74, 103, 104, 106, 

119, 168;  IV-V: 160 

Мор Томас [More, Thomas] (07 

II 1478 – 06 VII 1535) – III: 

Моримура С. - IV-V: 17 

Мореллі [Morelly] (?1713 (1718) 

– ?) – III: 

Моргун Володимир 

Федорович [Morhun, Vladimir 

Fedorovich] – II: 122 

Музика Ірина Володимирівна 

[Muzyka, Iryna 

Volodymyrivna] (25 VII 1957) 

– II: 223; IV-V: 72-77, 240 

Мур Селлі Фолк [Moore, Sally 

Falk] (1924) – I: 81 

Мур Майкл [Moore, Michael] 

(31 VII 1943) – I: 193 

Муравйов Микола 

Михайлович [Muravyov, 

Nikita Mikhaylovich] (19 (30) 

VII 1796 – 28 IV (10 IV) 1843) 

– III: 

Мурадьян Eльза Миронiвна 

[Muradian, Elza Mironovna] - 

IV-V: 

Мурашин Олександр 

Геннадійович [Murashyn, 

Oleksandr Hennadiyovych] (28 

II 1961) – I: 148 

Мурашин Геннадій 

Олександрович [Murashyn, 

Hennadiy Oleksandrovych] (29 

VI 1932) – III: 

Муро-Руїз Д. - IV-V: 222 

Муромцев Сергій Андрійович 
[Muromtsev, Sergei Andre-

yevich] (23 IX 1850 – 04 X 

1910) – I: 147; II: 159 

Мухаржовський Я. 
[Mykharzhovskii, J.] – II: 214 

Мухаєв Рашид Тазитдинович 

[Mukhaev, Rashid 

Tazitdinovich] - IV-V: 237 

Мюллер М. [Muller, M.] – I: 171 

Мюнцер Томас [Müntzer (Mün-

zer) Thomas] (?1490 – 27 V 

1525) – III: 

Мюррей Джон [Murray, John] 

(1898 – 1975) – II: 148 

 

– Н – 
 

Набоков Володимир Дмитро-

вич [Nabokov, Vladimir Dmit-

riyevich] (21VII (02 VIII) 1869 

– 28 III 1922) – III: 

Нагребельний Володимир 

Петрович [Nahrebelnuy, Vo-

lodymyr Petrovych]  (23 I 1953) 

– III: 

Назимов Олександр Євгено-

вич [Nazimov, Aleksandr 

Yevgenyevich] (1851 – 01 (14) 

X 1902) – III: 

Нанейшвілі Георгій 

Олександрович [Naneishvili, 

Georgii Aleksandrovich] – II: 

181 

Наполеон Бонапарт [Napoleon, 

Bonaparte] (1769 – 1821) – I: 

14; IV-V: 108 

Нараян Ума [Naraian, Uma] - 

IV-V: 15 

Нарський І. - IV-V: 

Неволін Костянтин Олексійо-

вич [Nevolin (Niewolin), 

Kostyantin Alekseyevich] (1806 

– 06 (18) Х 1855) – I: 7, 44; II: 

219 

Недбайло Петро Омелянович 

[Nedbaylo, Petro Omelyano-

vych] (29 VI (12 VII) 1907 – 31 

X 1974) – I: 178 

Нелідов Микола Костянтино-

вич [Nelidov, Nikolai Konsty-

antinovich] (16 (28) XII 1832 – 

28 X (09 XI) 1888) – III: 

Нелкен Девід [Nelken, David] – 

III:  

Неновскі Нено Колев 
[Nenovski, Neno Kolev] (16 III 

11934 –14 V 2004) – I: 178 

Нерсесянц Владик Сумбато-

вич [Nersesyants, Vladik Sum-

batovich] (02 X 1938 – 21 VII 

2005) – I: 45, 57, 61, 88, 111, 

124, 148, 161; II: 7-18, 42; IV-

V: 89, 119, 175, 240 

Нечипоренко Віталій 

Олександрович  

[Nechiporenko, Vitaliy 

Oleksandrovich] - IV-V: 

Нєкрасова Олена Миколаївна 
[Nekrasov, Elena Nikolayevna] 

– I: 124 

Нібур Ричард Хельмут 

[Niebuhr, Richard helmut) 

(1894-1962) - IV-V: 220 

Нікітін Антон 

Володимирович [Nikitin, 

Anton Volodymyrovych] (17 I 

1978) – ІІ: 122-126; IV-V: 

Нино Карлос [Nino, Carlos] - 

IV-V: 153, 154, 155, 156 

Никомах [Nikomachos] (IV ст. 

до н.е. ) - IV-V: 

Ніцше Фрідріх  Вільгельм 

[Nietzsche, Friedrich Wilhelm] 

(15 X 1844 – 25 VII 1900) – I: 

14; II: 9, 105; IV-V: 74, 107, 230 

Новаліс (Фрідріх фон 

Гарденберг) [Novalis] 

(Friedrich von Hardenberg) (02 

V 1772 – 25 III 1801) – I: 14  

Новгородцев Павло Іванович 
[Novgorodtzev, Pavel 

Ivanovich] (28 ІІ (12 ІІІ) 1866 – 

23 IV 1924) – I: 9, 15, 44, 56, 

57, 65, 148, 185, 186; II: 192; 

IV-V: 64, 213, 262 і далі 

Новицький Орест Маркович 

[Novytsky, Orest Markovych] 

(25 I 1806 – 04 VI 1884) – III: 

Нозік Роберт [Nozick, Robert] 

(1938) – II: 194; IV-V: 154, 223 

Нуотио Киммо  [Nuotio, 

Kimmo] - IV-V: 17 

Ньютон Ісаак [Newton, Isaac] 

(25 XII 1642 / 04 I 1643 – 20 

(31) III 1727) – I: 48, 49 

 

– О – 

 

О’Ніл О. - IV-V: 222 

Обер Ж. [Auber, J.] – II: 152 

Оборотов Юрій 

Миколайович [Oborotov, 

Yuriy Mykolayovych] (14 IX 

1946) – I: 41-43, 54, 116, 211; 

II: 158; IV-V: 94 

Овсієнко Фрідріх Григорович 

[Ovsienko, Fridrikh 

Grigor’evich] (13 ІІІ 1939) – II: 

149, 151 

Огарьов Микола Платонович 

(Ogaryov, Nikolai Platonovich) 

[24 XI (06 XII) 1813 – 31 V (12 

VI) 1877] – III: 

Окин Суссан Молер [Okin, 

Sussan Moler] - IV-V: 17 

Окіншевич (Окиншевич, 

Акіншевич) Лев Олександ-

рович (псевд. Leo Yaresh) (25 

I (07 II) 1898 – 07 XI 1980) – II: 

219 

Оладосу Йаре [Oladosu, Jare] – 

I: 195 

Олівекрона Карл [Olivecrona, 

Karl] (1897 – 1980) – II: 22, 30, 

167 ; IV-V: 141, 142 

Оллеро Андреш [Ollero, 

Andrés] – I: 66 

Олсон Манкур [Olson, Mankur] 

- IV-V: 47, 48 

Оль П.А. - IV-V: 240 

Омельченко Ірина Костянти-

нівна [Omel’chenko, Iryna 

Kostyantynivna] (16 X 1971) – 

III: 

Ониськів Михайло 

Миколайович [Onyskiv 

Mykhailo Mykolayovych] (14 

IX 1952) – І: 48-51 

Онищенко Олексій Семено-

вич [Onyschenko, Oleksiy Se-

menovych] (17 III 1933) – III: 

Оніщенко Наталія 

Миколаївна [Onischenko, 

Nataliya Mykolayivna] (03 Х 

1956) – I: 61-63, 148; II: 158, 

159; III: ; IV-V: 73 

Оноре Тоні [Honoré, A. M. 

(Tony) ] (1921) – I: 103, 106; II: 

158 

Опришко Віталій Федорович 

[Opryshko, Vitaliy Fedorovych] 

(12 VII 1942) – II: 158 

Орач  Є. М. - IV-V: 240 

Орзіх Марк Пилипович 

[Orzikh, Mark Pylypovych] (26 

Х 1925) – член редколегії 

ПФП 

Оріу Моріс Жан Клод Ежен 
[Hauriou, Morris] (17 VIII 1866 

– 12 III 1929) – III: 

Оріховський Станіслав Ста-

ніславович [Orikhovskyi, 

Stanislav] (1513 – 1566) – III: 
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Орлик Пилип Степанович 
[Orlyk, Pylyp Stepanovych] (21 

(31) X 1672 – 24 V (04 VI) 

1742) – III: 

Орнатський Сергій Микола-

йович [Srnatsky, Serhiy Myko-

lazovych] (19 (31) III 1806 – I 

1884) – III: 

Оршанський Ілля Григоро-

вич [Orshansky, Illya Hry-

horovych] (1846 – 05 (17) IX 

1875) – III: 

Ортега-і-Гассет Xосе [Orrega y 

Gasset, José] (06 V 1883 – 19 X 

1955) – I: 131 

Ост Френсіс. [Ost, François] 

(1952) – член міжнародної 

редакційної ради ПФП 

Остін Джон [Austin, John] (03 ІІІ 

1790 – XII 1859) – I: 147; II: 12, 

15, 38, 39, 164, 171, 172 

Остін Джон Ленгшоу [Austin, 

John Langshaw] (26 III 1911 – 

08 II 1960) – III: ; IV-V: 

Острог С. - IV-V: 

Острогорський Мойсей Яко-

вич [Ostrogorski, Moisei] (1854 

– 10 II 1921) – III: 

Офнер Юліус [Ofner, Julius] – 

III: 

Оуен Роберт [Owen, Robert] (14 

V 1771 – 17 XI 1858) – III: 

Оукшот Майкл [Oakeshott, 

Michael] (1901) – II: 137 

Охримович Володимир Юлі-

анович [Okhrymovych, Vo-

lodymyr Yulianovych] (27 V 

1870 – 06 XI 1931) – III: 

 

– П – 

 

Павленко Ж.О. - IV-V: 

Павленко Ростислав М. 
[Pavlenko, Rostyslav M.] – I: 

136 

Павло (апостол) [Pavlo, 

Apostol] (бл. 1 ст – 63/67) - IV-

V: 108 

Павло Юлій, римський юрист 

[Paulus] (бл. 200 – < 235) – III: 

Павлов-Сільванський 

Микола Павлович [Pavlov-

Silvansky, Mykola Pavlovych] 

(01 (13) II 1869 – 17 (30) IX 

1908) – III: 

Павлишин Олег 

Володимирович [Pavlishin, 

Oleg Volodimirovich] - IV-V: 

Пазенок Віктор Сергійович 
[Pazenok, Viktor Serhiyovych] 

(27 І 1934) – І: 52-55; IV-V: 

Пайпс Д. ; IV-V: 175 

Палієнко Микола Іванович 
[Palienko, Mykola Ivanovych] 

(25 XI (07 XII) 1869 – 11 XI 

1937) – I: 7, 61; II: 219; IV-V: 

240 

Палюмбецький Олександр 

Іванович [Palyumbetsky, 

Aleksandr Ivanovich] (1811 – 

18 (30) IX 1897) – III: 

Панецій [Panaetius] (180 до 

н.е.—110 до н.е.) - IV-V: 245 

Панов Микола Іванович 

[Panov, Mykola Ivanovych] (07 

VII 1940) – I: 211 

Папаніан Емілій [Papinianus] 

(бл. 146 (?150) – 212) – III: 

Парето Вільфредо [Pareto, 

Vilfredo] (15 VII 1848 – 28 VIII 

1923) – II: 113 

Парк Р. Е. [Park, R. E.] – II: 122 

Парсонс Толкотт [Parsons, 

Talcott] (13 XII 1902 – 08 V 

1979) – I: 117 

Пархоменко Наталія Володи-

мирівна [Parkhomenko, Na-

taliya Volodymyrivna] (08 VII 

1972) – III: 

Паскаль Блез [Pascal, Blaise] 

(19 VI 1623 – 19 VIII 1662) – 

II: 117 

Патерсон Денніс [Patterson, 

Dennis] (1955) – II: 38 

Патерсон Е. В. [Patterson, E. W.] 

– II: 38 

Паттаро Енріко [Pattaro, 

Enrico] (08 IV 1941) – I: 24, 

193, 199 

Паунд Роско [Pound, Roscoe] 

(27 X 1870 – 01 VII 1964) – I: 

147; II: 143, 166, 167 

Пахман Семен Вікентієвич 
[Pakhman, Semyon] (27 VI (09 

VII) 1825 – 29 XI (12 XII) 

1910) – II: 219; IV-V: 188,192 

Пахомов Іван Микитович 

[Pakhomov, Ivan Mykytovych] 

(15 IX 1922) – II: 134 

Пацурківський Петро 

Станіславович [Patsurkivskiy, 

Petro Stanislavovych](04 І 

1953) – І: 91-102 

Пашуканіс Євгеній Бронісла-

вович  [Pashukanis, Evgeny 

Bronislavovich] (10 (22) II 1891 

– 04 IX 1937) – III: 

Пащеко П.М.  - IV-V: 17 

Пейдж Вільям Герберт [Page, 

William Herbert] (1868 – 1952) 

– III: 

Пейн Томас [Paine, Thomas] (29 

I 1737 – 08 VI 1809) – III: 

Пепеляєв Сергій Геннадійо-

вич  [Pepeliaev, Sergei Gen-

nadievich] - IV-V: 

Перельман Каїм [Perelman, 

Chaїм] (1912 – 1984) – I: 154; 

II: 169, 173, 174; IV-V: 148 

Пересвєтов Іван Семенович 
[Peresvetov, Ivan] (XVI ст.) – 

III: 

Перікл [Pericles] (?495 – 429 до 

н.е.) – I: 14; II: 192, 193 

Першин Віктор Борисович 
[Pershin, Viktor Borisovich] – ІІ: 

181-186 

Першіц Абрам Ісакович 

[Pershic, Abram Isakovich] - IV-

V: 94 

Першина І. В. [Pershina, I. V.] – 

ІІ: 181-186 

Пестель Павло Іванович 
[Pestel, Pavel] (24 VI (05 VII) 

1793 – 13 (25) VII 1826) – III: 

Петері З. [Peteri] – II: 148 

Петлевич  Н.С. - IV-V: 183-187 

Петражицький Лев Йосипо-

вич [Petrazycki, Leon] (13 (25) 

IV 1867 – 15 V 1931) – I: 7, 44, 

147, 160, 210; II: 165, 179; IV-

V: 64 

Петришин Олександр 

Віталійович [Petryshyn, 

Oleksandr Vitaliyovych] (30 IV 

1960) – I: 111; IV-V:  78-88 

Петрова Любов Василівна 
[Petrova, Lyubov Vasylivna] (23 

І 1955) – I: 18, 27, 44, 48, 211; 

II: 156;  IV-V: 205 

Петрункевич Іван Ілліч 
[Petrunkevich, Ivan Ill’ich] 

(1843 (44?) – 14 VI 1928) – III: 

Петрушенко Віктор Леонті-

йович [Petrushenko, Viktor 

Leontievich] (VIII 1946) - IV-V: 

267 

Петтіт Філіп [Pettit, Philip] 

(1945)  – I: 191 

Печеник Александр [Peczenik, 

Aleksander] (16 ХІ 1937 – 19 

ІХ 2005) – I: 24, 190, 199; IV-

V: 9,  18. 142, 145, 147, 149 

Пиленко Олександр 

Олександрович [Pilenko, 

Aleksandr Aleksandrovich] 

(1873 – 1920) – I: 159 

Підопригора Опанас Андро-

нович [Pidopryhora, Opanas 

Andronovych] (13 VIII 1926) – 

III: 

Пілянкевич Микола Івано-

вич [Pilyankevych, Mykola 

Ivanovych] (27 X (08 XI) 1819 

– 28 IV (10 V) 1867) – III: 

Піндар[(Pindarus] (бл. 518 до н. 

е -  443 /438 до н. е.) - IV-V: 

241 

Піонтковський Андрій Анд-

рійович [Piontkovskii, Andrei 

Andreevich] (26 VII (08 VIII) 

1889 – 09 XI 1973) – III: 

Піпер Йозеф [Pieper, Josef] 

(1904 – 1997) – II: 152 

Піскотін Михайло Іванович 

[Piskotin, Mikhail Ivanovich] – 

I: 98  

Платз Я.вон [Platz] - IV-V: 17 

Платон [Plato] (428(7) – 348(7) 

до н. е.) – I: 14, 17, 86, 87, 147, 

150; II: 191-203; IV-V: 124, 

223, 229, 236, 243, 244, 245, 

246 

Плеснер Гельмут [Plessner, 

Helmut] (04 IX 1892 – 12 VI 

1985) – I: 124 

Плєханов В. - IV-V: 212 

Плеханов Георгій Валентино-

вич [Plekhanov, Georgi Valen-

tinovich] (29 XI (11 XII) 1856 –

30 V 1918) – III: 

Плутарх [Plutarch] (?46 - ?127) – 

III: 

По Едгар Аллан  [Poe, Edgar 

Allan] (19 I 1809 – 7 X 1849) - 

IV-V: 100 

Побєдоносцев Костянтин 

Петрович [Pobedonoscev, 

Kostyantin] (21 V (02 VI) 1827 

– 10 (23) III 1907) – III: 

Погорілко Віктор Федорович 
[Pogorilko, Viktor Fedorovych] 

(12 VIII 1938) – III: ; IV-V: 72 

Подгурецький Адам 

[Podgуrecki, Adam] (1925) – 

III: 

Подолинський Сергій Андрі-

йович [Podolynsky, Serhii 

(Serhij) Andriiovych] (19 (31) 

VII 1850 – 30 VI (12  VII) 

1891) – III: 

Поздняков Е. - IV-V: 178 

Позер Дж. - IV-V: 240 

Познер Річард Аллен [Posner, 

Richard Allen] (11 І 1939) – I: 

81, 192; II: 168, 169, 179 

Покровський Йосип Олексі-

йович [Pokrovski, Iosif Ale-

kseyevich] (05 (17) IX 1868 – 

14 IV 1920) – I: 119 ; IV-V: 193 

Покровський Михайло Ми-

колайович [Pokrovski, Mi-

khail Nikolayevich] 17 (29) VIII 

1868 – 10 IV 1932) – III: 

Пол (софіст)  – II: 9  

Полані Майкл [Polanyi, 

Michael] (1891– 1976) - IV-V: 

Полежай Павло Тихонович 
[Polezhai, Pavlo Tykhonovych] 

(20 IV 1920 – 02 V 1973) – III: 

Полетика Григорій Андрійо-

вич [Poletyka, Hryhoriy] (11 

(22) III 1725 – 27 XI (08 XII) 

1784) – III: 

Полібій [Polybios] (бл.200 – 118 

до н.е.) – I: 85 

Поликастро П. - IV-V: 17 

Полсон Стенлі [Paulson, Stanley 

L.] (16 V 1941) – II: 38, 42, 43, 

49-59 

Поляков А. В.  - - IV-V:  64-71 

Помпоній Секст [Pomponius] 

(?200) – III: 

Попов Д. - IV-V: 

Попов П. [Popov, P.] – III: 

Попович Мирослав Володи-

мирович [Popovych, Myroslav 

Volodymyrovych] (12 IV 1930) 

– І: 10-11, ІІІ-1: ; IV-V: 207 

Поппер Карл [Popper, Karl] (28 

VII 1902 – 17 IX 1994) – II: 

173, 191, 199 

Порш Микола Володимиро-

вич [Porsh, Mykola Volodymy-

rovych] (19 (31) Х 1877 – 1944) 

– III: 

Посідоній [Posidonius] - (бл. 135 

до н.е.- 51 до н.е.) - IV-V: 245 

Поспішил Леопольд Ярослав 

[Pospíšil, Leopold Jaroslav] 

(1923) – III: 

Пост Р. - IV-V: 

Постема Геральд [Postema, 

Gerald] – I: 195 
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Потульницький Володимир 

Арнольдович [Potulnutskuy, 

Volodymyr Arnol’dovych] – II: 

218 

Праккен Генрі [Prakken, Henry] 

– I: 81  

Пресняков Олександр Євге-

нович [Presnyakov, Aleksandr 

Yevgenievich] (21 IV (03 

V)1870 – 30 IX 1929)] – III: 

Пригожин Ілля Романович 

[Prigozhin, Ilia Romanovich] 

(1917) – I: 54  

Прилуцький П. - IV-V: 

Прістлі Джозеф [Pristli, 

Dzhozef] (1733 - 1804) - IV-V: 

239 

Прозорова Наталія Сергіївна 

[Prozorova, Nataliya Serhiyivna] 

(04 X 1922) – III: 

Прокопович Феофан [Prokop-

ovych, Theofan] (09 (18) VI 

1681 – 08 (19) IX 1736) – III: 

Прудон П’єр Жозеф [Proudhon, 

Pieree Joseph](15 I 1809 – 19 I 

1865) – I: 54, 76  

Пруст Марсель [Proust, Marcel] 

(1871 – 1922) – I: 14 

Птоломей Клавдій [Ptolemaeus, 

Claudius] (бл. 90 – бл. 160) – I: 

37 

Пфафф [Pfaff] – III: 

Пуфендорф Самуїл [Pufendorf, 

Samuel] (08 І 1632 – 02 Х 

1694) – III: 

Пухта Георг Фрідріх [Puchta, 

Georg Friedrich] (31 VIII 1789 

– 08 I 1846) – II: 163 

Пушкін Олександр 

Сергійович [Pushkin, 

Aleksander Sergeyevich] (1799 

– 1837) – II: 117 

 

– Р – 
 

Рабінович Влодек [Rabinowicz, 

Włodek] – I: 191 

Рабінович Петро Мойсейович 
[Rabinovych, Petro Moy-

seyovych] (29 Х 1936) – I: 22-

26, 41, 58, 111, 164, 211; II: 27, 

158, 160, 218-219; IV-V: 72, 73, 

80, 89, 129, 132, 137, 194, 266, 

267 

Рабінович Сергій Петрович 
[Rabinovych, Serhiy Petrovych] 

(27 ІІ 1969) – II: 148-155; IV-V:  

240-248 

Радбрух Ґустав [Radbruch, 

Gustav] (21 XI 1878 – 23 XI 

1949) – I: 64, 66; II: 33-70, 71-

82, 83-94, 95-97, 204, 222; IV-

V: 221, 254 

Радугін Олексій Олексійович 
[Radugin, Aleksei Alekseevich] 

– II: 149 

Рaйзер Томас [Raiser, Thomas] 

– III: 

Райнах Адольф [Reinach, 

Adolf] (1883 – 1917) – I: 161 

Раз Джозеф [Raz, Josef] (21 ІІІ 

1939) – ІІІ-1:  

Рассел Бертран [Russell, Ber-

trand] (18 V 1872 – 02 II 1970) 

– I: 104; II: 199; IV-V: 174 

Ратцель Фрідріх [Ratzel, Fried-

rich] – ІІІ-1:  

Ребіндер Манфред [Rehbinder, 

Manfred] (22 III 1936) – I: 178 

Редкліфф-Браун А.Р. - IV-V: 

178, 179 

Редондо С  - IV-V: 17 

Редькін  (Редкін) Петро Гри-

горович (04 (16 Х 1808 – 07 

(19) VI 1891) – I: 210 

Рейди А. - IV-V: 17 

Рейснер Михайло Андрійович 
[Reisner, Mikhail] (1868 – 08 

VIII 1928) – III: 

Ренненкампф Володимир 

Миколайович [Rennenkampf, 

Vladimir Nikolaievich] ( 07 (19) 

II 1862 – 27 V 1925) – III: 

Ренненкампф Микола Кар-

лович [Rennenkampf, Nikolai 

Karlovich] (10 (22) IX 1832 – 

10 (22) V 1899) – I: 7, 17; II: 

219 

Реннер Карл [Renner, Karl] – III:  

Ренув’є Шарль [Renouvier, 

Charles] (1815 – 1903) – I: 64 

Ренч Томас [Rentsch, Thomas] 

(1954) – I: 143 

Репгов фон Ейке [Repgow, von 

Eyke] – III:  

Рес Д.Д.Р. - IV-V: 17 

Риберг Дж. - IV-V: 17 

Рижко Володимир Антонович 

[Ryzhko, Volodymyr Antono-

vych] (08 Х 1936) – І: 48-51; 

IV-V: 

Римаренко Юрій Іванович 

[Rymarenko, Yuriy Ivanovych] 

(09 V 1929) – II: 218 

Римська І. - IV-V: 177 

Рібшлегер Клаус [Riebschlae-

ger, Klaus] – III: 

Різебродт М. - IV-V: 174 

Рікер Поль [Ricoeur, Paul] (27 ІІ 

1913 – 2002) – I: 132, 133, 152;  

IV-V: 173, 220, 223 

Ріккерт Генріх [Rickert, Hein-

rich] (25 V 1863 – 28 VII 1936) 

– II: 37, 39; IV-V: 213 

Річз Д. - IV-V: 222 

Робесп’єр Максімільєн Марі 

Ізідор де [Robespierre, Maxi-

milien Franзois Marie Isidore 

de] (06 V 1758 – 28 VII 1794] – 

III: 

Ровинський Ефим Абрамо-

вич [Rovinskiy, Efim Abramo-

vich] – I: 92, 93  

Родзінські Адам [Rodziґnski, 

Adam] (1920) – II: 148 

Розанов Василь Васильович 
[Rozanov, Vasiliy Vasilyevich] 

(20 IV 1856 – 05 II 1919) – II: 

137 

Розенберг Альфред [Rosenberg, 

Alfred] (1893 – 1946) – II: 90 

Розенфілд М. - IV-V: 

Розин Вадим Маркович 
[Rozin, Vadim Marcovich] 

(1937)- IV-V: 240 

Ролз (Роулз, Ровлз) Джон 

[Rawls, John] (21 II 1921 – 24 

XI 2002) – I: 112, 113, 139, 150; 

II: 158, 165;  IV-V: 17, 25, 40, 

42, 43, 72, 158 

Романович-Славатинський 

Олександр Васильович 

[Romanovych-Slavatynsky, 

Oleksandr Vasylyovych] (03 

(15) VII 1832 – 25 VIII (07 IX) 

1910) – III: 

Романовський Віктор Олек-

сандрович [Romanovskyi, 

Viktor Oleksandrovych] (04 

(16) (?6 (18)) I 1890 – 16 II 

1971) – III: 

Ромовська Зорислава 

Василівна [Romovska, 

Zoryslava Vasylivna] (18 IX 

1940) – III: 

Рорті Річард [Rorty, Richard] 

(1931) – I: 53; IV-V: 226 

Редондо Криcтина [Redondo, 

Cristina] – I: 194 

Росс Альф [Ross, Alf] - IV-V: 

141, 142, 146, 147, 153, 155 

Роттлеузнер Хуберт [Rottleuth-

ner, Hubert] – I: 24, 199 

Рубио А. - IV-V: 17 

Ружмон Дені де [Rougemont, de 

Dennis] (08 IX 1906 – 06 XII 

1985) – II: 119 

Рузвельт Франклин Делано 
(Roosevelt, Franklin Delano] (30 

I 1882 -  12 IV 1945) - IV-V: 

Рулан Норбер [Rouland, 

Norbert] – I: 161; IV-V: 201 

Руллер Ж. Ж. –  

Руссо Жан-Жак [Rousseau, 

Jean-Jacques] (28 VI 1712 – 02 

VII 1778) – I: 13, 105, 120, 168; 

II: 76;  IV-V: 97,  174, 232, 236 

Рюмелін Густав [Rümelin, 

Gustav] – III: 

 

– С – 
 

Савальський Василь 

Олександрович [Saval’sky, 

Vasilii Aleksandrovich] (1873 – 

1915) – I: 15 

Савіньі Фрідріх Карл фон 

[Savigny, Friedrich Carl von] 

(21 ІІ 1779 – 25 Х 1861) – II: 

163, 171 

Савчук Костянтин 

Олександрович [Savchyk, 

Kostyantyn Oleksandrovych] 

(28 IV 1976) – III: 

Савчук Н. - IV-V: 

Савчук Сергій Вікторович 

[Savchuk, Serhiy Viktorovych] 

(14 IV 1977) – І: 176-181; II: 

223; IV-V: 

Салейль Раймонд [Saleilles, 

Raymond] (1855 – 1912) – III: 

Саліба Самір [Saliba, Samir N.] 

(1934) – I: 80  

Салтиков-Щедрін Михайло 

Євграфович [Saltykov-

Schedrin, Mikhail 

Yevgrafyevich] 15 (27) I 1826 – 

28 IV (10 V) 1889)  

Саммерс Роберт [Summers, 

Robert]  – I: 194 

Сантос Боавентура де Соуса 
[Santos, Boaventura de Sousa] - 

IV-V: 14 

Сартор Джованні [Sartor, 

Giovanni] (25 II 1959)  – I: 24, 

194, 199 

Сарторі Джованні [Sartorі, 

Giovanni] (1924) – I: 150 

Сартр Жан-Поль [Sartre, Jean-

Paul] (21 VI 1905 – 15 IV 1980) 

– I: 116, 171;  IV-V: 101 

Себайн Джордж Голланд. 

[Sabine, George Holland] (1880 

– 1961) – II: 192 

Селіванов Володимир Мико-

лайович [Selivanov, Vo-

lodymyr Mykolayovych] (05 XI 

1945) – I: 67-71, 147; II: 132-

141, 156, 160; ІІІ-1: ; IV-V: 73 

Сельцник Філіп [Selznick, 

Philip] (1919) – I: 136; II: 

Семенова Надія 

Олександрівна [Semenova, 

Nadiya Oleksandrivna] (09 VIII 

1956) – I: 196--201, 205  

Сенека Луцій Анней [Seneca, 

Lucius Anneus] (? 4 до н.е. – 65 

н.е.) – III: ; IV-V: 245 

Сен-Сімон Клод Анрі де Рув-

руа [Saint-Simon, Claude Henri 

de Rouvroy] (17 X 1760 – 19 V 

1825) – III: 

Сєдих Кіра Валеріївна 

[Syedykh, Kiras Valer’evna] – 

II: 122 

Сербин Руслан Андрійович 

[Serbin, Ruslan Andriovich] - 

IV-V: 

Сєргєвнін Сергій Львович 
[Sergevnin, Sergei Lvovich] (21 

VII 1963) – I: 178 

Сергеєвич Василь Іванович 

[Sergeyevich, Vasiliy Ivanovich] 

(1832 – 26 XI (09 XII) 1910) – 

III: 

Сергієвський Микола Дмит-

рович [Sergeevsky, Nikolai 

Dmitriyevich] (07 (19) X 1849 – 

25 IX (08 X) 1908) – III: 

Сердюк В.П.- IV-V: 112-117, 
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Сердюк Леонід Васильович 
[Serdiuk, Leonid Vasilievich] - 

IV-V: 

Серінг Макс [Sering, Max] – 

III: 

С'єдін Б. Г - IV-V: 

Сирих Володипир 

Михайлович [Syrykh, 

Vladimir Mikhailovich] (1940) 

– II: 28 
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Симеон Полоцький 

(Петровський-Ситніанович, 

Самійло Омелянович) 

[Simeon-Polotsky (Petrovsky-

Sytnianovych, Samiylo 

Omelyanovych)] (1629 – 25 

VIII (04 IX) 1680) – III: 

Синайський Василь Іванович 
[Sinaiski, Vasilii Ivanovich] (25 

VII (06 VIII) 1876 – 21 IX 

1949) – III: 

Ситниченко Людмила Ана-

толіївна [Sytnychenko, 

Lyudmyla Anatoliyivna] (02 

VIII 1954) – III: 

Сідней Олджернон [Sidney, 

Algernon] (1622 – 07 XII 1683) 

– III: 

Сілін О. О. [Silin, A. A. ] – II: 139 

Сільвестров В.Д. - IV-V: 

Сіммон - IV-V: 44 

Сінха Сурія Пракаш [Sinha. 

Surya Prakshan] – II: 148, 149; 

IV-V: 240 

Скакун Ольга Федорівна 

[Skakun, Olha Fedorivna] (16 ІІІ 

1937) – I: 111, 148; II: 218;  IV-

V: 72 

Сквелла Августин [Skvella,  

Avgustin] - IV-V: 16 

Сковорода Григорій Савович 

[Skovoroda, Hryhoriy 

Savovych] (22 ХІ (03 ХІІ) 1722 

– 29 Х (9 ХІ) 1794) – I: 12, 13, 

68, 210 

Скоткіна Віра Петрівна  

[Skotkina, Vira Petrivna] () – III: 

Скрипнюк Олександр Васи-

льович [Skrypnyuk, Oleksandr 

Vasylyovych] (17 IV 1960) – 

III: 

Скуратівський Андрій Віта-

лійович [Skurativskiy, Andriy 

Vitaliovich] - IV-V: 

Сливка Степан Степанович 

[Slyvka, Stepan Stepanovych] 

(14 IV 1951) – I: 173-175, 211; 

IV-V: 175, 205, 220, 240 

Слотердайк Пітер [Sloterdijik, 

Peter] (1947) – II: 105 

Смелзер Нейл Джозеф 

[Smelser, Neil Joseph]  (22 VII 

1930)– II: 112 

Сміт Адaм [Smith ,Adam] (5 VII 

1723 - 17 VII 1790 ) - IV-V: 

Сноу Чарльз Персi [Snou, 

Charlz Persi] (1905-1980) - IV-

V: 139 

Соболь Ольга Миколаївна 
[Sobol’, Olha Mykolayivna] 

(1946) – І: 156 

Сократ [Socrates] (470/469 – 399 

до н. е.) – I: 87, 132; II: 193, 

197; IV-V: 223, 243, 245. 246 

Сокуренко Володимир 

Гаврилович [Sokurenko, 

Volodymyr Havrylovych] (28 І 

1921 – 22 ХІ 1994) – II: 218 

Сокуренко В. В. - IV-V: 

Соловйов Володимир Сергі-

йович [Solovyev, Vladimit 

Sergeyevich] (18 (28)) I 1853 – 

31 VII (13 VIII) 1900) – I: 57, 

59, 134, 150; II: 119, 179, 180; 

IV-V: 64 

Соловйов Еріх Юрійович 

[Soloviov, Erih Jurievich] - IV-

V: 30 

Солон [Solon] (бл. 640-630 – бл. 

559 до н.е.) – II: 191, 192; IV-

V: 108 

Сом Рудольф [Sohm, Rudolf] 

(1841– 1917) – II: 34 

Сорокін Питирим Олександ-

рович [Sorokin, Pitirim Ale-

ksandrovich] (21 І (04 ІІ) 1889 – 

10 ІІ 1968) – I: 44; II: 122; IV-

V: 64 

Софокл [Sofokl] (бл 496 до н.е - 

406 до н. е.) - IV-V: 242 

Спаак Т. - IV-V: 17 

Спектор Г. - IV-V: 17 

Спекторський Євген Васи-

льович [Spektorsky, Yevgeniy 

Vasilyevich] (03 (15) XI 1875 – 

03 III 1951) – I: 7, 65, 210; II: 

219; IV-V:  173, 213 

Спенсер Герберт [Spencer, 

Herbert] (27 IV 1820 – 08 XII 

1903) – III: ; IV-V: 75 

Сперансьий Михайло 

Михайлович [Speransky, 

Mikhail Mikhailovich] (12 I 

1772 – 11 (23) II 1839) – III: 

Спіноза Бенедикт [Spinoza, 

Baruch de (Benedictus)] (24 XI 

1632 – 21 II 1677) – I: 168; II: 

139; IV-V: 82, 232, 236, 237 

Спіридонов Лев Іванович 

[Spiridonov, Lev Ivanovich] – I: 

148; IV-V: 240 

Сталін (Джугавілі) Йосип 

Віссаріонович  [Stalin (Dzhu-

gashvili) Iosif Vissarionovich] 

(09 (21) ХІІ 1879 – 05 ІІІ 1953) 

– III: 

Станіславський Антон Гри-

горович [Stanislavsky, Anton 

Grigoryevich] [1817 – 09 (21) 

VIII 1883) – III: 

Старосольський Володимир 

Йоахимович [Starosolsky Vo-

lodymyr Ioachimovych] (08 І 

1878 – 25 ІІ 1942) – II: 219 

Стегер - IV-V: 36 

Стельмах   Іржи  [Stelmach, 

Irzi] - IV-V: 18 

Стельмах Ян [Stelmach, Jan] – 

II: 163-176 

Степанов Тихон Федорович 
[Stepanov, Tikhon Fjodorovich] 

(1795 – 1847) – III: 

Стефанчук Микола Олексі-

йович [Stefanchuk, Mikola 

Oleksiovich] - IV-V: 188-196, 
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Стефанчук Руслан Олексійо-

вич [Stefanchuk, Ruslan 

Oleksiovich]  - IV-V: 

Стичень Т.  – II: 148  

Стовба Олексій 

Вячеславович [Stovba, 

Oleksiy Viacheslavovich] - IV-

V: 47, 124-128 

Стоянов Андрій 

Миколайович [Stoyanov, 

Andriy Mykolayovych] (1830 – 

15 (28) VI 1907) – I: 118 

Стремхольм Стіґ [Strömholm, 

Stig] () – I: 190; IV-V: 142 

Строгович Михайло Соломо-

нович [Strogovich, Mikhail 

Solomonovich] (18 (30) IX 

1894 – 18 II 1894) – III: 

Строков Ігор Васильович 
[Strokov, Igor Vasilovich] - IV-

V: 

Струве Петро Бернгардович 

[Struve, Pjotr Berngardovich] 

(26 I 1870 – 26 II 1944) – I: 64, 

184; IV-V: 262 

Стучка Петро Іванович [Stu-

chka, Pjotr Ivanovich] (14 (26) 

VIII 1865 – 25 I 1932) – III: 

Стьопін Вячеслав Семенович 
[Stjopin (Stepin), Viacheslav 

Semenovich] (19 VIII 1934)  – I: 

52 

Суарес Франциско [Suarez, 

Francisco] (05 I 1548 – 25 IX 

1617) – I: 167 

Субірі Хавєр [Zubiri, Xavier] 

(1898 – 1984(?3)) – II: 151 

Сурілов Олексій Васильович 
[Surilov, Oleksiy Vasylyovych] 

(17 ІІІ 1928 – 06 ІІІ 1999) – III: 

Сьєйєс (Сієйєс) Еммануель 

Жозеф [Sieyes, Emmanuel 

Joseph, comte] (03 V 1748 – 20 

VI 1836) – III: 

 

– Т – 

 

Таганцев Микола 

Степанович [Tagantsev, 

Nikolai Stepanovich] (19 II (03 

III) 1843 – 22 III 1923) – III: 

Тадевосян Едуард Врамо-

вич [Tadevosian, Eduard 

Vramovich] (02 ІІІ1928 – ) – III: 

Тальберг Дмитро Германо-

вич [Talbert, Dmitri Herma-

novich] (1853 – 30 V (11 VI) 

1891) – III: 

Такікава Хірохіде [Takikava, 

Hirohide] - IV-V: 16, 36-46 

Таллок Гордон [Tallok, Gordon] 

(1922) - IV-V: 158 

Тамайо Сальморан [Tamayo y 

Salmorán Rolando] – член 

міжнародної редакційної ради 

Тамалті П.  [Tumulty, P] - IV-V: 

240 

Тамір Ель [Tamir, El] - IV-V: 37, 

38, 45 

Тан Кок–Чор [Tan, Kok-Chor] - 

IV-V: 17 

Таненбаум Ф. [Tanenbaum, F.] – 

II : 122 

Тарановський Федір Васи-

льович [Taranovsky, Fedir 

Vasylovych] (12 (24) V 1875 – 

23 I 1936) – I: 7, 39, 62, 186; II: 

219 

Тарасов Микола 

Миколайович [Tarasov, 

Nikolai Nikolaevich] – I: 147 

Тархов Виктор Алексеевич 
[Tarachov, Viktor Alekseevich] 

(1913) - IV-V: 192 

Тарахонич Тетяна Іванівна 

[Tarahonych, Tetyana Ivanivna] 

(10 II 1963) – І: 147-149 

Тард Габріель де [Tarde, Gabriel 

de] (12 III 1843 – 13 V 1904) – 

III: 

Тарле Євген Вікторович 
[Tarle, Yevgeniy Viktorvich] 

(27 X (08 XI) 1875 – 05 I 1955) 

– III: 

Тассара А.О. - IV-V: 17 

Татищев Василь Микитович 

[Tatischev, Vasiliy Nikitich] (19 

(29) IV 1686 – 15 (26) VII 

1750) – III: 

Тафт Вільям Говард [Taft, 

William Howard] (15 IX 1857 – 

08 III 1930) – III: 

Тацій Василь Якович [Tatsiy, 

Vasyl Yakovych] (13 І 1940) – 

II: 134, 135; IV-V: 72 

Тацит Публій Корнелій 
[Tacitus, Publius Cornelius] (?55 

– ?120) – III:  

Твининг Вильям [Tvining, 

Uiliam] - IV-V: 12 

Тейяр де Шарден П’єр 
[Teilhard de Chardin, Pierre] 

(1881 – 1955) – III: 

Теннис (Тьонніс) Фердинанд 

[Toennis, Ferdinand] (1855 – 

1936) – I: 159 

Терлецький Валентин Ми-

хайлович [Terletsky, Valentyn 

Mykhailovych] (08 (21) II 1916 

– 20 X 1979) – III: 

Терлецький Остап Степано-

вич [Terletsky, Ostap Stepano-

vych] (05 II 1850 – 22 VII 1902) 

– III: 

Тимківський Ілля Федорович 

[Tymkivsky, Ilja Fjodorovich] 

(15 (26) VII 1773 – 15 (27) II 

1853) – III: 

Тимошенко Віра Іванівна 

[Tymoshenko, Vira Ivanivna] 

(30 V 1960) – II: 64-66, 218; IV-

V: 236-239 

Тихомиров Юрій Олександ-

рович [Tikhomirov, Yuriy 

Alekseyevich] (21 VII 1931) – 

III: ; IV-V: 

Тихомиров Олександр Дени-

сович [Tykhonov, Oleksandr 

Denysovych] (1951) – III: 

Тіхоміров М.Ю. - IV-V: 219 

Тихонов Віктор 

Миколайович [Tikhonov, 

Victor  Nikolayevich] (31 I 

1949) – III: 

Тихонова Євгенія Антонівна 

[Tykhonovo, Yevheniya 

Antonivna] (19 VIII 1925) – III: 
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Тихонравов Юрій 

Володимирович 

[Tikhonravov, Yuriy 

Vladimirovich] – I: 148, 149 

Тімашев Микола Сергійович 

[Timasheff, Nikilai Sergeevich] 

(09 (21) XI 1886 – 09 III 1970) 

– III: 

Тітов Володимир Данилович 

[Titov, Vladimir Danilovich]  - 

IV-V: 205 

Тішков Валерій 

Олександрович [Tishkov, 

Valery A.] (1941) - IV-V: 198 

Ткаченко Т. С - IV-V: 

Тодика Юрій Миколайович 

[Todyka, Yuriy Mykolayovych] 

(13 I 1942) – III: 

Тойбнер Гюнтер [Toinber, 

Giunter] - IV-V: 12, 172 

Токвіль Алексіс Шарль Анрі 

Клерель де) [Tocqueville, 

Alexis Charles Henri Maurice 

Clйrel de] (29 VII 1805 – 16 IV 

1859) –  

Толстой Лев Миколайович 
[Tolstoy, Lev (Leo) Nikola-

yevich] (28 VIII (09 IX) 1828 – 

07 (20) XI 1910) – II: 209; IV-

V: 222, 224 

Толстоухов Анатолій Воло-

димирович [Tolstoukhov, An-

atoliy Volodymyrovych] (02 I 

1956) – III: 

Тома (Фома) Аквінський 
[Aquinas, Thomas] (1225 

(?1226) – 07 ІІІ 1274) – I: 150, 

167; II: 11, 148-151, 179 

Томазій Християн [Thomasius, 

Christian] (01 I 1655 – 23 IX 

1728) – III: 

Томас В. І. – II: 122 

Томпсон М. [Thompson, M.] – 

II: 149 

Топич Е. [Topitsch, E.] – II: 148, 

149, 150 

Топорнін Борис Миколайо-

вич [Topornin, Boris Nikola-

yevich] (29 XII 1929 – 05 VII 

2005) – I: 58; II: 139 

Торбиско Н. - IV-V: 17 

Торе М.Ла  [Tore, M. La] - IV-V: 

17 

Торсон Томас Ландон 
[Thorson, Thomas Landon] – II: 

192 

Тофлер Елвін [Tofler, Elvin] (4 

X 1928) -  IV-V: 220 

Трайнін Арон Наумович 
[Trainin, Aron Naumovich] (26 

VI (08 VIII) 1883 – 07 II 1975) 

– III: 

Трайнін І.лля Павлович 
[Trainin, Ilja Pavlovich] (26 XII 

1886 (07 I 1887) – 27 VI 1849) 

– III: 

Траксман Пер Оле – I: 190 

Трауб С. Г. [Traub, S.] – II: 122 

Трач Н. С - IV-V: 267 

Треверс Памела Ліндон 
[Travers, Pamela Lyndon] (9 

VIII 1899 -  23 IV 1996) - IV-V: 

221 

Трельч Ернст [Troeltsch, Ernst] 

(1865 – 1923) – II: 81 

Троцький (Бронштейн) Лев 

Давидович [Trotsky (Trotski) 

(Bronstein), Lev Davidovich] 

(26 X (07 XI) 1879 – 21 VIII 

1940) – III: 

Трофименко Володимир 

Анатолійович [Trofimenko, 

Volodimir Anatoliovich] - IV-V: 

Трубецький Сергій Микола-

йович [Trubetsky, Sergey Ni-

kolaevich] (3 VII 1862 – 29 IX 

1905) - IV-V: 262 

Трубецький Євген Микола-

йович [Trubetsky, Yevgeniy 

Nikolayevich](23 IX (05 X) 

1863 – 23 I 1920) – I: 57, 184, 

185, 186; II:  200, 201 ; IV-V: 

262 

Трутень Віктор Володимиро-

вич [Truten, Viktor Volodymy-

rovych] (29 IV 1966) – IIІ-1: ; 

IV-V: 267 

Туган-Барановський Михай-

ло Іванович [Tuhan-

Baranovsky, Mykhailo Ivano-

vych] (08 (20) I 1865 – 08 I 

1919) – I: 184 

Тугаринов Василій Петрович 
[Tugarinov, Vasiliy Petrovich] 

(29 XII 1898 — 1978) - IV-V: 

191 

Тулмін Стівен Еделстон 

[Toulmin, Steven Edelston] 

(1922 – 1997) – I: 53; II: 169; 

IV-V: 148 

Туманов Володимир Олекса-

ндрович [Tumanov, Vladimir 

Aleksandrovich] (20 Х 1926) – 

II: 148, 150 

Тюбнер Гюнтер [Teubner, 

Gunther] (1944) – I: 79 

Тюренков М.Ю - IV-V: 263 

 

– У – 
 

Уайлд Джон Денієл [Wild, John 

Daniel] (10 IV 1902 – 1972) – I: 

170 

Удовика Л.Г - IV-V: 197, 198, 

267 

Ульпіан [Ulpian (us)] (бл. 170 – 

228) – I: 29, 72, 167; II: 170  

Унгер Роберто [Unger, Roberto] 

(1947) – II: 178 

Унден Йостен  [Undén ,östen] - 

IV-V: 141 

Усенко Ігор Борисович [Usen-

ko, Ihor Borysovych] (04 IV 

1957) – I: 211; II: 218 

Ушинський Костянтин 

Дмитрович [Ushinski, 

Kostiantin Dmitrijevich] (19 

II (03 III) 1823 (?24) – 22 XII 

1870 (03 I 1871)) – III: 

 

– Ф – 

Фалес Мілетський [Fales] (бл. 

624 до н.е. - 548 до н.е.) - IV-V: 

Фальковський  А. О. - IV-V: 

267 

Фасмер Макс Юлиус 

Фридрих  [Vasmer, Max Julius 

Friedrich ] (28 II 1886 - 30 XI 

1962, Берлин) - IV-V: 

Фатєєв Аркадій Миколайо-

вич [Fateyev, Arkadiy Nikola-

yevich] (1872 – 1952) – II: 219 

Федорика Д. [Fedoryka, D.] – II: 

153 

Федоров Микола- IV-V: 231 

Федорович Іван Андрійович 

[Fedorowicz, Jan] (10 VI 1811 – 

02 VII 1870) – III: 

Фейєрабенд Пауль 

[Feyerаbеnd, Paul] (1924 – 

1994) – I: 53; II: 176; IV-V: 

Фейєрбах Людвіг Андреас 
[Feuerbach Ludwig Andreas] 

(28 VII (V, VII?) 1804 – 23 IX 

1872) – II: 45, 135 

Фейєрбах Пауль Йоганн Ан-

сельм фон [Feuerbach, Paul 

Johann Anselm] (14 XI 1775 – 

29 V 1833) – I: 15, 107; II: 35, 

36, 37, 45, 75, 77 

Фельдман Давид Ісакович 
[Feldman, David Issakovich] (01 

X 1922 – 14 X 1994) – III: 

Феодосій (Теодосій) Печерсь-

кий [Theodosius Pechersky] (? 

1036 – 03 V 1074) – III: 

Фердросc Альфред [Verdross, 

Alfred] (22 ІІ 1890 – 1980) – II: 

150; IV-V: 

Феріс Р. [Ferris, R.] – II: 122 

Ферраджоли Луиджи 

[Ferradjioly, Luidshi] - IV-V: 13, 

16 

Феррі Енріко [Ferri, Enrico] (25 

ІІ 1856 – 12 IV 1929) – III: 

Фетерис Е.Т. - IV-V: 17 

Фехнер Еріх [Fechner, Erich] – I: 

170, 171 

Фехнер-Вундт [Fechner-Wundt] 

– III:  

Фiвег Теодор [Fiveg, Teodor] - 

IV-V: 148 

Фигуероа А.Г. - IV-V: 17 

Філонов Володимир Петро-

вич [Filonov, Volodymyr Pe-

trovych]. (17 II 1941) – III: 

Фінніс Джон  [Finis, John] - IV-

V:154, 240 

Фіхте Йоганн Готліб [Fichte, 

Johann Gottlieb] (19 V 1762 – 

29 I 1814) – I: 13, 14, 173, 174; 

II: 151 

Флоровський Георгій 

Васильович [Florovskiy, 

Georgiy Vasilievich] (28 VIII 

1893 – 11 VIII 1979) - IV-V: 

263, 264 

Фонвізін Денис Іванович 

[Fonvizin, Denis Ivanovich] (03 

(14) IV 1744 (?45) 01 (12) XII 

1792) – III: 

Фоулкс Альберт С. [Foulkes, 

Albert S.] – III: 

Форлендер Карл  [Voilander, 

Karl] (2 I 1860 -  6 XII 1928) - 

IV-V: 23 

Фортеск’ю (Фортескйо) Джон 
[Fortescue, John] (1385 (?1394) 

– між 1476 і 1485) – III: 

Фразімах [Frazimah] (V ст. до 

н.е.) - IV-V: 246 

Франк Семен Людвигович 

[Frank, Semen] (29 I 1877 – 10 

XII 1950) – I: 184; IV-V: 64, 

263 

Франклін Бенджамін [Franklin, 

Benjamin] (17 I 1706 – 17 IV 

1790) – III: 

Франко Іван Якович [Franko, 

Ivan Yakovych] (27 VIII 1856 – 

28 V 1916) – III: 

Франкфурт Г. - IV-V: 41 

Фреге Готлоб [Frege, Gottlob] 

(08 XI 1848 – 26 VII 1925) – II: 

22 

Фрейд Зігмунд [Freud, 

Sigmund] (06 V 1856 – 23 IX 

1939) – II: 179; IV-V: 105 

Фрейзер Нанси  [Freizer, Nansi] 

- IV-V: 11 

Френк Джером [Frank, Jerome] 

(1889 – 1957) – I: 147, 188 

Френк Томас - IV-V: 234 

Фрідман Вольфганг [Friedman, 

Wolfgang] (1907)– III:  

Фрідман Лоуренс Мейр 
[Friedman, Lawrence Meir] 

(1930) – I: 199 

Фрідман  Мілтон [Friedman, 

Milton]  (1912 – 2006) - IV-V: 

51 

Фролова Є.О. - IV-V: 263 

Фуко Мішель [Foucault, 

Michel] (1926 – 1984) – I: 116; 

II: 209; IV-V: 21, 222 

Фукуяма Френсіс [Fukuiama, 

Frensis] (27 X 1952) - IV-V: 75, 

173 

Фуллер Лон (Fuller, Lon L.) 

(1902 – 1978) – I: 103; II: 42, 

43, 52, 143, 158, 221 ; IV-V: 50 

Фукс Й. [Fuchs, J.] – II: 152 

Фукс Савелій Львович [Fuchs, 

Saveliy Lvovych] (05 (17) III 

1900 – 03 XII 1976) – III: 

Фур’є Франсуа Марі Шарль 
[Fourier, Franзois Marie 

Charles] (07 IV 1772 – 10 X 

1837) – III: 

Футей Богдан Петро [Futey, 

Bohdan Petro] (28 VI 1939) – 

III: 

 

– Х – 
 

Хаак Сюзан [Haack, Susan] 

(1945) – I: 193 

Хааконссен Кнуд [Haakonssen, 

Knud] (1947) – I: 199 

Хабрієва Талія Яруллівна  

[Habrieva, Tallia Jarullovna] 

(1958) - IV-V: 164, 165 
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Хаг Я. - IV-V: 17 

Хаге Джаар [Hage, Jaap] – I: 

194, 195 

Хагейстрем Аксель 
[Hägerstöm, Axel] (1868 – 

1939) – I: 193 

Хайєк Фридрих Август фон 

[Hayek, Friedrich August von] ( 

8 V 1899 –  23 III 1992) - IV-V: 

12, 72, 160, 236 

Хайніманн Ф.  - IV-V: 240 

Хайтун С. - IV-V: 172 

Халфіна Раїса Осипівна [Khal-

fina, Raia Osipovna] (05 VI 

1909 – 16 II 1998) – I: 98 

Хаммурапі [Hammurabi, 

Hammurapi] (? XVIII до н. е.) – 

IІI-1: 

Хань Фей (?288, 280 – ?233, 230 

до н.е.) – III: 

Харріс Г. [Harris, J. W.] – I: 35 

Харт (Гарт) Герберт Ліонел 

Адольфус [Hart, Herbert Li-

onel Adolphus] (18 VII 1907 – 

19 XII 1992) – I: 13, 14, 35, 103, 

139, 197; II: 24, 29, 42, 52, 158, 

165, 171, 221; IV-V: 58, 154, 

155, 251; IV-V: 72 

Хелд Вірджинія [Held, Virginia] 

– I: 194 

Хелд Девід [Held, David] - IV-V: 

10, 49 

Херші Є. Т. – II: 122 

Хімм К.Е. - ; IV-V: 17 

 

Хлєбніков Микола Іванович 

[Khlebnikov, Nikolai Ivanovich] 

(05 (17) 1840 – 14 (26) VI 

1880) – II: 219 

Хмельницький Іван 

Парфентійович [Hmelnytsky, 

Ivan Parfentiyovych] (I 1742 – 

13 (24) I 1794) – III: 

Xобель Едвард Адамсон [Hoe-

bel, Edward Adamson] (16 XI 

1906) – III: 

Холмс Олівер Венделл [Hol-

mes, Oliver Wendell, Jr.] (08 ІІІ 

1841 – 06 ІІІ 1935)  I: 147; II: 

21, 29, 166, 178 

Холтон Дж. [Holton, J] - IV-V: 

Хольстрьом Ерік (Eric af 

Hällström] - IV-V: 140 

Хорган Дж. [Horgan, J] - IV-V: 

190 

Хоружий Сергій Сергійович 

[Horuzhiy, Sergei Sergeevich] 

(1941) - IV-V: 90, 91, 92 

Хохфельд  (Hohfeld) - IV-V: 141 

Хрізіпп із Сол [Hrizipp] (280 до 

н.е. – 207 до н.е. ) - IV-V: 245 

Худяков Олексій Іванович 

[Khudyakov, Aleksei Ivanovich] 

– I: 94, 98 

Хуртадо Хосе Торрес  [Hurtadо, 

Hose Torreso] - IV-V: 9 

Хьоффе Отфрід – див. Гьофе   

 

– Ц – 

 

Цалін С. Д. - IV-V: 236, 237 

Цахер Е. – I: 66; II: 149, 150 

Цвайгерт Конрад [Zweigert, 

Konrad] (1911 – 1996) – II: 37 

Цвєтков Віктор Васильович 
[Zvyetkov, Viktor Vasylovych] 

(23 ІІІ 1923) – II: 138; IV-V: 72 

Цвік Марк Веніамінович 

[Tsvik, Mark Venyaminovych] 

(21 VI 1924) – III: 

Цехарис К. – I: 107 

Цимбалюк Михайло 

Михайлович [Tsimbaliuk, 

Mihailo Mihailovich] - IV-V: 

Ципкін Сергій Дмитрієвич 

[Tsypkin, Sergey Dmitriyevich] 

– I: 98 

Циппеліус Райнгольд [Zippe-

lius, Reinhold] (1928) – I: 29, 

48, 103; II: 143; IV-V: 

Циттинг Симо [Zitting , Simo] - 

IV-V: 140, 141. 143. 145 

Цицерон Марк Тулій [Cicero, 

Marcus Tulius] (03 І 106 – 07 

ХІІ 43 до н. е.) – I: 72, 84; II: 11, 

37 

Ціглер Жан [Ziegler, Jean] (19 

IV 1934) – II: 152 

Цітельманн [Zitelmann] – III: 

Цюцюра Теодор Богдан 

Вікторович [Tsuitsuira, 

Theodor Bohdan Viktorovych] 

(10 I 1919) – III: 

Цюрупа Михайло 

Володимирович [Tsiurupa, 

Mykhailo Volodymyrovych] () 

– І: 103-106; IV-V: 

 

– Ч – 

 

Чаадаєв Петро Якович 

[Chaadaev, Petr Iakovlevich] (27  

V 1794  - 14  IV 1856) - IV-V: 

264 

Чампейл–Десплатс В. 
[Champeil-Desplasts, V] - 

IV-V: 17 

Чен А.Х.И. - IV-V: 17 

Черданцев Oлександр 

Федорович [Cherdancev, 

Aleksandr Fedorovich] (1925) - 

IV-V: 

Черкаський Іринарх Ювена-

лович [Cherkassky, Irynarkh 

Yuvenalovych] (05 (17) XII 

1869 - >1941) – III: 

Чернєй Володимир Васильо-

вич [Cherney, Volodimir Vasi-

lovich] - IV-V: 

Чернишевський Микола 

Гаврилович [Chernyshevskii, 

Nikolaii Gavrilovich] (12 (24) 

VII 1828 – 17 (29) X 1889) – 

III: 

Честерфілд (Стенхоп, Філіп 

Дормер) [Chesterfield] (27 IX 

1694 – 24 III 1773) – II: 100 

Честнов Ілля Львович 

[Chestnov, Illia Lvovich] – II: 

30; IV-V: 112 

Четвернін Володимир 

Олександрович [Chetvernin, 

Vkadimir Aleksandrovich] – I: 

57; II: 148, 154; IV-V: 240 

Чефранов Вадим 

Олександрович [Chefranov, 

Vadym Oleksandrovych] (8 III 

1929 – 25 VIII 2002)) – I: 18; 

IV-V: 205 

Чехак Владімір [Čechák 

Vladimír]– I: 103 

Чижов Микола Юхимович 
[Chyzhov, Mykola 

Yukhymovych] (06 (18) XII 

1853 – 1910) – II: 219 

Чичерін Борис Миколайович 

[Chicherin, Boris Nikolayevich] 

(26 V (07 VI) 1828 – 03 (16) II 

1904) – I: 148, 185, 211 

Чиассони П. - IV-V: 17 

Чиркiн Венiамiн Євгенійович 
[Chirkin, Veniamin 

Eugenievich] (1924) - IV-V: 

164, 165 

Чміль Борис Федорович 
[Chmil, Borys Fedorovych] (13 

VI 1943) – I: 45, 196-201;  IV-

V: 205 

Чубинський Михайло 

Павлович [Chubynsky, 

Mykhailo Pavlocych] (07 (19) 

XI 1871 – 1943) – III: 

Чубинський Павло 

Платонович [Chubynsky, 

Pavlo Platonovych] (15 (27) I 

1839 –14 (26) I 1884) – III: 

Чхіквадзе Віктор Михайло-

вич [Chлhikvadze, Viktor 

Mikhailovich] (19 XII 1911 (01 

I 1912)) – III: 

 

– Ш – 

 

Шайнер (Шинер) Роджер 

[Shiner, Roger] – I: 24, 199  

Шапель Альберт [Chapelle, 

Albert] – II: 152 

Шаповал Володимир Мико-

лайович [Shapoval, Vo-

lodymyr Mykolayovych] (25 V 

1948) – II: 158 

Шаповал Володимир Мико-

лайович [Shapoval, Vo-

lodymyr Mykolayovych] () – І: 

129-130 

Шахназаров Георгій Хосроє-

вич [Shakhnazarov, Georgiy 

Khosroyevich] (04 X 1924 – 12 

V 2001) – III: 

Шварценберг Йоганн фон 

[Schwarzenberg, Johann von] 

(1465 – 1528) – II: 37 

Шварцшільд Аґнес 
[Schwarzschild, Agnes] (1910 – 

1981) – II: 37 

Швирєв Володимир 

Сергійович [Schvirev, 

Vladimir Sergeevich] (1934) - 

IV-V: 200, 201 

Шевченко Тарас Григорович 
[Schevchenko, Taras 

Hryhorovych] 25 ІІ (09 ІІІ) 1814 

– 26 ІІ (10 ІІІ) 1861) – II: 212; 

IV-V: 

Шевченко Ярославна 

Миколаївна [Schevchenko, 

Yaroslavna Mykolayivna] (22 Х 

1932) – І: 89-90; IV-V: 73 

Шевчук Станіслав 

Володимирович [Shevchuk, 

Stanislav Volodymyrovych] (11 

VI 1969) – II: 156, 159 

Шекспір Вільям [Shakespeare, 

William] (1564 – 1616) – I: 155 

Шелдон Вільян Герберт 
[Sheldon, William Herbert] 

(1899) – II: 122 

Шелер Макс [Scheler, Max] (22 

VIII 1874 – 19 V 1928) – I: 117, 

123; IV-V:  214 

Шелл Дж. [Schell, J] - IV-V: 240 

Шелленс М. - IV-V: 240 

Шеллінг Фрідріх Вільгельм 

Йозеф фон [Schelling, 

Friedrich Wilhelm Joseph von] 

(27 I 1775 – 20 VIII 1854) – I: 

14 

Шелухін Сергій Павлович 
[Shelykhin, Serhiy Pavlovych] 

(06 (18) ? 01 (19) 1864 – 25 XII 

1938) – III: 

Шемшученко Юрій Сергійо-

вич [Schemshuchenko, Yuriy 

Serhiyovych] (14 XII 1935) – I: 

7-9, 211; II: 158; IV-V: 72, 207 

Шенкао М. ; IV-V: 176 

Шеппель К.Л - IV-V: 

Шерешевський Ілля Веніамі-

нович [Shereshevych, Illia 

Venyaminovich] (27 XI (09 XII) 

1888 – 22 IX 1981) – III: 

Шефлер Семюел [Shefler, 

Samuel] - IV-V: 40 

Шершеневич Гавриїл (Габріє-

ль) Феліксович [Shershenevich, 

Gabriel Felixovych] (01 (13) І 

1863 – 31 VIII 1912) – I: 147; II: 

12, 15, 183; IV-V: 78 

Шишко Валерій Валерійович 

[Shyshko, Valeriy 

Valeriyovych] (27 І 1978) – І: 

44-47; IV-V: 

Шиллер Фрідріх [Schiller, 

Johann Christoph Friedrich von] 

(10 XI 1759 – 09 V 1805) – II: 

212 

Шимазу Iтару [Shimazu, Itaru] - 

IV-V: 12 

Шинкарук Володимир 

Іларіонович [Shynkaruk, 

Volodymyr Ilarionovych] (1928 

– 2001) – I: 48 

Шкода Володимир Васильо-

вич [Shkoda, Volodymyr 

Vasylyovych] (23 VIII 1937) – 

I: 18, 44, 48, 131-135; IV-V: 

Шлегель Фридрих [Schlegel, 

Friedrich] (10 III 1772 – 12 I 

1829) – I: 14; II: 205 

Шлегель Август Вильгельм 
[Schlegel, August Wilhelm] (08 

IX 1767 — 12 V 1845] – I: 14;  
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Шлейермахер (Шляєрмахер) 

Фридрих Даніель 
[Schleiermacher, Friedrich] (21 

XI 1768 – 12 II 1834) – I: 14; II: 

169, 171   

Шлоссман [Schlossmann] – III: 

Шмил Уліс [Schmill, Ulises] – I: 

195 

Шоллер Гайнріх [Scholler, 

Heinrich] (1929) – II: 60-67 

Шопенгауер Артур 

[Schopenhauer, Arthur] (22 II 

1788 – 21 IX 1860) – I: 15 

Шостек Анджей [Szostek, 

Andrzej] – II: 152 

Шпенглер Оcвальд [Spengler, 

Oswald] (20 V 1880 – 08 V 

1936) – I: 117; IV-V: 241 

Шпрангер Eдуард [Shpranger, 

Eduard] (1882-1963) - IV-V: 23 

Шрайбер [Schreiber] – III: 

Штаммлер Рудольф 

[Stammler, Rudolf] (19 II 1856 

– 25 IV 1938) – I: 15, 64, 65, 66; 

II: 37; IV-V: 213 

Штарк Йоханнес [Stark, 

Johannes] (15 IV1874 - 21 VI 

1957) - IV-V: 

Штейн Лоренц фон [Stein, 

Lorenz von] (15 XI 1815 – 23 

IX 1890) – I: 138 

Штірнер Макс [Stirner, Max] 

(25X 1806 – 26 VI 1856) – I: 

15; II: 71 

Штраус Лео [Strauss, Leo] – II: 

198, 199; IV-V: 

Штурцев Ю. Ю.  - IV-V:  197-

203, 267 

Штьокль Б. [Stoeckle, Bernhard] 

(1927) – II: 152 

Шульга Е.Н. - IV-V: 

Шульженко Федір 

Пилипович [Shulzenko, Fedir 

Pilipovich] - IV-V: 240 

Шупак М. [Shupak, M.] – II: 149 

 

– Щ – 

 

Щербатов Михайло Михай-

лович [Scherbatov, Mikhail 

Mikhailovich] (22 VII (02 VIII) 

1733 – 12 (23) XII 1790) – III: 

 

– Ю – 
 

Юдина Oлена Георгіївна 

[Judina, Elena Georgievna] - IV-

V: 

Юм Давід (Дейвід) [Hume, 

David] (26 IV (05 V) 1711 – 25 

VIII 1776) – III: ; IV-V: 236 

Юнг Ирис [Jung, Iris] - IV-V: 12 

Юркевич Памфіл Данилович 

[Yurkevych (Jurkevyc) Pamfil 

Danylovych] (16 (28) 1826 – 04 

(16) Х 1874) – I: 19, 48, 185, 

186, 210; IV-V: 263 

Юрченко Олександр Воло-

димирович [Yurchenko, 

Olksandr Volodymyrovych] 

(18 XI (01 XII) 1904 – 16 VI 

1962) – III: 

Юстиніан [Jusitinianus] (бл. 

482(3) – 14 ХІ 565) – I: 118, 

150; IV-V: 229, 233 

Ющик Олексій Іванович 
[Yuschyk, Oleksiy Ivanvych] 

(27 X 1947)– II: 158; IV-V: 73 

– Я – 

 

Явич Лев Самойлович 

[Yavich, Lev Samoilovich] (20 

IX 1919  - 01 VII 2004 ) - IV-V: 

89 

Яволен Приск Октавий Ти-

дий Тоссиян (1 ст. н. е.) – I: 88 

Яворницький (Еварницький) 

Дмитро Іванович [Ya-

vornytsky, Dmytro Ivanovych] 

(26 X (7 XI) 1855 – 05 VIII 

1940) – III: 

Язловський Борис Олексійо-

вич [Yazlovsky, Borys 

Oleksiyovych] (20 VIII (01 IX) 

1894 – 26 XII 1937) – III: 

Яковлєв Олександр Макси-

мович [Yakovlev, Aleksandr 

Maximovich] (30 VIII 1927) – 

III: 

Яковлєв Веніамін Федорович 
[Yakovlev, Venyamin Fjodo-

rovich] (12 II 1932) – III: 

Яковлів Андрій Іванович 
[Yakovliv, Andriy Ivanovych] 

(29 XI (11 XII) 1872 – 14 V 

1955) – III: 

Якимчук Микола 

Костянтинович [Yakymchuk, 

Mykola Kostyantynovych] (14 

XII 1957) – член редколегії 

ПФП 

Ярвард I.М.- IV-V: 17 

Ярослав Мудрий [Iaroslav 

Mudriy] (бл. 978-1054) - IV-V: 

Яроцький Петро Лаврентійо-

вич [Yarocky, Petro La-

vrentiyovych] (1932) – III: 

Ярош Кипріян Миколайович 
[Yarosh, Kypriyan Myklayo-

vych] (1854 – >1917) – III: 

Ясинський Михайло Мики-

тович [Jasinskij, Michail] (29 

IX (10 X) 1862 – 25 IX 1935) – 

III: 

Ясперс Карл [Jaspers, Karl] (23 

II 1883 – 26 II 1969) – I: 15; II: 

37 

Ященко Oлександр Семено-

вич [Yaschenko, Aleksandr 

Semionovich] (24 II 1877  - 10 

VI 1934 ) - IV-V: 64 
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РУБРИКАЦИЯ  ЖУРНАЛА  

«ПРОБЛЕМЫ  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА» 
 

Редакция предлагает следующую рубрикацию и приблизительную тематику проблем фило-

софии права, а также вопросов научно-организационного характера, запланированных для 

дальнейшего обсуждения на страницах нашего журнала:  

 

1. Проблема специфики современного толкова-

ния предмета философии права. 

2. Проблема соотношения философии права 

и теории государства и права. 

3. Онтология права. 

4. Гносеология права. 

5. Методология современного правопознания. 

6. Логика права. Юридическая логика. 

7. Аксиология права. 

8. Философская антропология права. 

9. Философско-социологические проблемы права. 

10.  Философские проблемы современного 

госудаствоведения. 

11.  Философские основания современного кон-

ституционализма. 

12.  Философия политики. 

13.  Философские проблемы публичного права. 

14.  Философские проблемы частного права. 

15.  Философия римского права. 

16.  Философские проблемы отраслевых юриди-

ческих наук. 

17.  Философия права собственности. 

18.  Философия преступления. 

19.  Философия наказания. Общефилософские 

основания и проблемы теории юридической от-

ветственности. 

20.  Философия прав человека. 

21.  Философия правового волеизъявления. 

22.  Теоретические основания современных фи-

лософско-правовых концепций. 

23.  Философско-теоретические основания пози-

тивистского подхода в праве. 

24.  Философско-теоретические основания ес-те-

ственно-правовых концепций. 

25.  Философско-теоретические основания со-

циологического направления в праве. 

26.  Философские основания психологического 

направления в праве. 

27.  Феноменологическая философия права. 

28.  Екзистенциальная философия права. 

29.  Проблемы юридической герменевтики. 

30.  История философии права. Специфика кон-

цепций выдающихся представителей классической 

и отечественной философско-правовой мысли. 

31.  Публикация переводов с комментариями 

произведений известных философов права. 

32.  Философские предпосылки исторического 

формирования и перспектив развития отечествен-

ной и мировой философско-правовой мысли. 

33.  Предложения о заочных дискуссиях и «Круг-

лых столах» по проблемам философии права. 

34.  Рецензии и обсуждения новых моногра-

фий с философско-правовой проблематики. 

35.  Публикации национальных библиографий 

с философии права отдельных стран.  

36.  Рецензии и обсуждения изданных и новых 

учебников с философии права. 

37.  Публикация и обсуждение государствен-

ных и авторских программ курсов и спецкурсов 

философско-правового плана. 

38.  Информация о специализированных уче-

ных советах по защите кандидатских и доктор-

ских диссертаций по специальности 12.00.12.  

философия права. 

39.  Объявления  об открытии аспирантур и док-

торантур по специальности 12.00.12.  филосо-

фия права. 

40.  Объявления об официальном утвержде-

нии диссертационных тем с философско-право-

вой проблематики. 

41.  Объявления о предстоящей защите диссер-

таций с философско-правовой проблематики. 

42.  Информация о защищенных диссертациях 

по философии права. 

43.  Информация о запланированных научных 

конференциях с философско-правовой пробле-

матики и публикация по её материалам наиболее 

интересных докладов и выступлений.   

44.  Информация об известных журналах по 

философии права других стран и сотрудничество 

с их авторами.  

45.  Информация о деятельности Международ-

ной ассоциации философии права и социальной 

философии (IVR) и предложения об усовершенст-

вовании работы национальных секций (в том числе 

Всеукраинской ассоциации философии права и со-

циальной философии) в рамках IVR. 
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ВИМОГИ  ДО  ПУБЛІКАЦІЙ В ЧАСОПИСУ 

“ПРОБЛЕМИ  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА” 
 

1. Рукописи приймаються електронною поштою або в надрукованому вигляді (2 екз.) та 

на магнітному носії в ред. Word 6 (Wind 95, Wind 98, Word 7 – Word 97) однією з шести мов – 

українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською. 

2. При електронному наборі та роздруковуванні тексту використовується 1,5 інтервал та 

розмір шрифту № 14. 

3. Обсяг статті не повинен перевищувати 1др. арк. (40 тис. знаків = 24 стор.), наукового 

повідомлення – до 0,5 арк. (до 12 стор.), рецензії – до 0,3 арк. (до  8 стор.).  

4. Список використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згі-

дно з бібліографічним Держстандартом та нумерується. 

5. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції джерела у алфаві-

тному списку літератури і сторінку, наприклад, [3, с. 234]. Якщо у одному посиланні є вказі-

вка на праці декількох авторів, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою, на-

приклад, [2, с. 35; 4; 8, с. 210]. 

6. В кінці тексту російською та англійською мовами вказується прізвище та ініціали ав-

тора, назва статті та коротке резюме, в якому чітко формулюється основний науковий ре-

зультат, що є новим та обґрунтовується в статті.  

7. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

8. Довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; 

науковий ступінь; учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий теле-

фони і поштові адреси, е-mail (для зв'язку з редколегією). 

9. Якщо стаття водночас була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась 

раніше, автор зобов'язаний заздалегідь попередити про це редакцію. 

10. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи, а також після 

публікації статті розташовувати її текст на веб-сторінці часопису. 

11. Нагадуємо шановним аспірантам та докторантам, що у відповідності із постано-

вою ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 зміст наукових статтей як мінімум передба-

чає:  

1)  постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної про-

блеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної про-

блеми, котрим присвячується  означена стаття; 

3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих нау-

кових результатів; 

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

 

 

 

При недотриманні даних вимог до публікацій редакція вимушена буде звертатися до 

авторів з метою доопрацювання статей або відмовляти у їх прийнятті до друку в на -

шому часопису. 
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REQUIREMENTS FOR PUBLICATION  

IN “PHILOSOPHY OF LAW ISSUES”   
 

1. Manuscripts for publication in the Journal should be submitted in a printed form (in 2 copies), and on a magnetic 3.5 inches floppy disc, 

saved using a computer program of Word 6 (Windows 95, Windows 98, Word 7 – Word 97). The text of the manuscript may be written in one of the 

following six languages: Ukrainian, Russian, English, German, French, or Spanish. 
2. The size of a submitted article should not exceed one quire (40.000 sings, i. e. 24 pages). A scientific report and a book review should not ex-

ceed 0,5 quire (up to 12 pages) and 0,3 quire (up to 8 pages) respectively. 

3. The text should be typed using the 14th size of a font in 1,5 line-interval. 
4. A list of references should be provided in the end of the article, organized in the alphabetical order in accordance with the State Bibliographi-

cal Standard. 

5. References should be made by indicating a number of the requisite position in the alphabetical list of references, and a page number in the 
requisite reference, both in brackets, e. g. [3, p. 234]. If a reference contains works of several authors, a number of the requisite positions should be 

separated by semi-colon, e. g. [2, p. 35; 4; 8, p. 120]. 

6. An author’s last name and initials in Russian and English, as well as the title of the article and a short summary formulating main scientific 
result, that is new and as substantiated in the article – these all should be provided in the end of the text of the article. 

7. Translated foreign authors’ articles should be accompanied by a copy in the original language. 

8. A note, providing information about submitting authors, should contain the following items: last name, first name and patronymic, scientific 
degree and scientific rank, place of work, position, home and office telephone numbers, regular mail and e-mail addresses. 

9. Authors are expected to notify the editors in case a submitted article has been or will be sent for publication to another journal, or had been 

already published. 
10. The Editorial Board reserves its right to shorten and edit the text of manuscripts and put them on the Internet page of the Journal after publi-

cation. 

11. Ukrainian post-graduate students are advised of the following requirements to elements of scientific articles, ensuing from  the Decree of the 
Higher Attestation Commission (VAK) of Ukraine of January 15, 2003, No. 7-05/1: 

1) setting an issue (problem) in general terms, and its connection with important scientific and practical tasks; 

2) an analysis of recent studies and publications initiating solution to the given issue or problem, and those that the author relies on, singling out 
yet unsolved parts of the general issue  or problem that re treated in the article; 

3) formulation of purposes of the article (setting a task); 

4) presentation of the main bulk of research material with the substantiation of scientific results obtained; 

5) conclusions of the presented research and prospects of further research in the given direction. 

 

If these requirements are not met, the Editorial Board will be forced to ask authors in question to bring their submissions in compliance, and 
refuse to publish them in the Journal. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПУБЛИКАЦИЯМ  В  ЖУРНАЛЕ  

«ПРОБЛЕМЫ  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА» 
 
1.  Рукописи принимаются электронной почтой, или в напечатанном виде (2 экз.) и на магнитном носителе в ред. Word 6 (Wind 95, 

Wind 98, Word 7 – Word 97) на одном из шести языков: украинском, русском, английском, немецком, французском, испанском. 

2.  При электронном наборе и распечатке текста использовать 1,5 интервал и размер шрифта № 14. 

3. Объем статьи не должен превышать 1 п.л. (40 тыс. знаков = 24 стр.), научного сообщения  до 0,5 п.л. (до 12 стр.), рецензии  до 
0,3 п.л. (до 8 стр.). 

4. Список использованной  литературы дается в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с библиографическим Госстандар-

том и нумеруется. 

5.  При ссылках в тексте в квадратных скобках указывать номер позиции источника в алфавитном списке и страницу, например, [3, с. 

234]. Если в одной ссылке есть указание на работы нескольких авторов, то номера позиций следует разделять точкой с запятой, например 

[2, с. 35; 4; 8, с. 210].   
6.  В конце текста на русском и английском языках указываются инициалы и фамилия автора, название статьи и короткое резюме с 

указанием четкой формулировки основного научного результата, новизна которого обосновывается в статье.    

7.  К переводам статей зарубежных авторов следует предоставлять редакции копии их текстов на языке оригиналов.   
8.  Информация о каждом из авторов статьи, где указываются фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, основное ме-

сто работы, должность, служебный и домашний телефоны, электронный и почтовый адреса для связи с редакцией.    

9.  Если статья направлена одновременно в другие издания или была уже опубликована ранее, автору следует заранее предупредить 
об этом редакцию.   

10. Редколлегия сохраняет за собой право сокращать и редактировать рукописи, а также после публикации размещать их на веб-

странице журнала. 
11. Напоминаем авторам, что в соответствии с постановлением ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1 содержание научных статей 

как минимум предполагает:  

1) постановку проблемы в общем виде и её связь с важнейшими научными или практическими задачами; 
2) анализ последних исследований  и публикаций, рассматривающих возможное решение данной проблемы, на которые опира-

ется автор, выделение нерешенных ранее аспектов общей проблемы, которым посвящена данная статья; 

3) формулировку целей статьи (постановка задачи); 
4) изложение основного материала исследования с полным обоснованием  полученных научных результатов;  

5) выводы данного исследования и перспективы дальнейших научных поисков в данном направлении;  

 

При несоответствии данных требований к публикациям редакция будет обращаться к авторам с предложениями доработать ста-

тьи или отказывать в их принятии к печати. 
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аспіранту Д. Г. Коритько, відповідальному секретарю В.С. Бігуну та 

О.М.Куріяц. 
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