
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Дергунової Ольги Ігорівни

«Психологічний тип праворозуміння: теоретичні основи генезису 

і трансформацій» подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень

Актуальність теми дослідження обумовлюється багатьма факторами, 

що характеризують загальний стан рівня правової культури та праворозуміння 

у країні, стан наукових досліджень у галузі теорії права, присвячених питанням 

формування права та правової держави.

Надана до спеціалізованої вченої ради дисертаційна робота 

О.І. Дергунової присвячена одному із пріоритетних напрямів наукової 

діяльності щодо забезпечення реалізації психологічного типу праворозуміння.

Темпи розвитку правничих наук багато у чому залежать від належним 

чином підготовленої загальнотеоретичної бази. Розробки у межах 

проблематики загальногіравових закономірностей виявляють свій 

кумулятивний ефект на тлі кожної галузевої юридичної науки, де отримані 

теоретиками права нові знання про концепти, поняття, взаємозв’язки, 

відношення та низку інших конструктів живлять уявлення про зміст 

об’єктивації властивостей права і держави в межах окремих напрямів розвитку 

однорідних суспільних відносин, про специфічні для них закономірності. 

Сукупно зі знаннями інших наук загальнотеоретична юриспруденція виступає 

для сучасного суспільства найважливішим інструментом трансформації 

державних та інших соціальних інститутів, адекватно природі змін суспільних 

відносин та відповідно до моделі взаємодії між людьми, яка уможливлює 

поступ.

В означеному контексті варто схвально оцінити спробу дисертантки в 

межах теми своєї роботи долучитися до переосмислення природи людини у 

праві, психологічної детермінації змін у правових відносинах,
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aHTpoloBl4MipHocri npaea ra noriruru ny6niunoi n,raAa, KoHBeprauii

inlraeiayaJlbHl4x inrepecin y cycnirrui, 6ataucy raKr4x iurepecia ra ixuroro
ni4o6paNeHH{ ua pinni npanocni4onaocri ft npanonoi xynrrypra. HavaraHHr Vxpaiuz

Ha napHTerHl4x 3acaAax iHrerpynarnetr Ao no,rirHxo-npaBoBoi cncrevu

enponeffcbKoro Coro:y ni46yeaerrcs 6e: ypaxyBauHrr ra Br,rKopncraHHr ncr4xonoro-

rrpaBoBprx 3HaHb, ruo :ycrpivae cyrporr4B ila6o iuepuiro : 6oxy fpoMaArH,

cnoeimHrce xopncui reperBopeHH.s 3aKoHoAaBcrBa ff nporpec yxpaiHcsxoi uaLIii.

Cnocrepira€rbcq raKox naiuurafr 3B'r30K peqeH3oBauoi 4ucepraqii 3 HayKoBo[o

AoKTpI4Horo. TeoperHvuo qiunuM npl4 tlboMy craJro euceirrerlHq ncr4xorori.{Hoi

reopii [paBa y :n'r:ry s coqiorori.{Hrala niAxoAov Ao [paBopo3yviuHa fi He

o6lreNyrcqI4cb rilrrpr po6oravn ei4ovoro i4eorora [ar4xoJrori.rHoro rr4[y

[paBopo3yviuHn - n. fi. flerpaNuubKoro. Kpiiu r,lbofo, npo6,renaaM rrcuxoJroriquoro

ni4xogy Ao ocMI4cJIeHHt [paBa, poni ncaxiqsnx 3HaHb y ropartrt4rrHoMy cniror,ugi,
npanoceigoir,rocri Ta [paBoBoi xyrlrypr4 npvcBrqeHo Hr,r3Ky trpaul eiroNarax BrreHr4x-

npaeuuxin, a caMe: c. c. Alexceeea, ro. M. AuroHxua, o. o. EaHruurena, H. B.

Fopucoea, c. B. Eopo4iua, e. B. Eynnrina, f. {. fypnuva, c. A. fycapena,

f. A. Ieauoea, I. M. Koearx, B. C. Kosa,rrcrKofo, M. I. Ko:ro6pu, A. M. Koro4in,

JI. o. Kopvenuoi, M. B. ItocrHqrxoro, A. I. ryqbKofo, C. I. MarcHMoBa,

o. o. MepeNxa, M. lI. My:nxn, Fo, M. o6oporona, B. A. ofrreu:ixra,
B. I. llaeroea, Io. B. lli4ropeqbKofo, n. M. pa6iuoenua, M. B. casqr4Ha, o. B.

Cxpnnuroxa, C. C. Clznxu, B. fl. Taqirr, O. A. Tzxoruapona, T. O. I_{analror,

I. O. lllnuKapeHKo ra iuurux. Cyxynuo : Blxe HaflBHr4MH po6oravu HaAaHa

4ucepraqir c[p{MoBaHa BHIsIrcr{Ho r{a rocr4rreHHr 3araJrbHoreoperur{Hoi ocuoei{

rpaBa.

3s'fl1orc po6orlr 3 HayKOBr.rMu nporpaMaurl,, nrarraMr.t, TeMaMH,

lpoBeAeHo srilHo 3: nnaHaMr4 HayKoBHX AocriAxesrrpaHTaMr.r. Aocnit)KeHHt

Exononrixo-rpaBoBoro Saxynbrery OHy iveni I. i. Me.ruhr{oBa ua 2018-2022 pp.

<llpano B yMoBax rno6arisauii (ocuoeHi reHAenqii posnarxy)> (uonaep 4epNaeuoi
peecrpaqii: 0118W006475). 3a sNaicroN{ i cuprvoeaFricrro reMa 4ocrigNeuux
siAnosilae 3axoriy VxpaiHra ullpo npioprarerui HanprMH po3Br4rr(y HayKr.r i
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TexHiKI4); po3Ainy <llpo6,renra $opnaynaHHx uaqioua,rluoi npaeonoi cr4creMrz

Yxpainu ra if aganraryin Ao eBporeficrxoro rpaBa> Crpareril po3Br4rKy HayKoBHX

AocrilNeur Hauiosalruoi axaAevii rpaBoBrrx Hayr{ Vxpainra ua 2016-2020 pp.,

:arnepAxeuoi 3araJIbHI4MI4 :6opairau Haqionalrnol axaAevii npaBoBHX HavK

Vxpainrz 3 6epe:ua 2016 p.

O6terrom AocriAxeHus e cycni.nrui ni4uocunu, ulo crarcTb HacliAxov

cyxynuoi Aii nczxixu inaraeilie, xxi ocMuc,rrororb rrpaBa, reueruqsi fi

rpaucsopnaauiftni ocHoBLI Tal{oro ocMr4cJreHHfl., a trpeAMeroM - Teopern.{Fri ocHoBr4

reHe3r4cy i rpancoopuauift rcr4xorroriqsoro rHny rrpaBopo3yvi r-rur.

O6'exrov AocriAxeHHq Bl4crylarorb ri coqiarruo-npaeoni flB1ilJa, Ha

ni:Hanu-s {KLrx clptlMoByerbc{ Hayronrzil noresqia,r 4ociri4uuxa (npano,

3aKoHoAaBcrBo, npaBoBa Kynbrypa, rpaBornopuicrr rouro). flpegverona

rocliANeHHtI Btrcry[arorb ri qrz inuri cropouu o6'erra, fforo eneMeHTapui cxla4oni,

a raKox oxperri uporlecn, noe'q:aHi : icnyeauHrM rBr4nla (crauoaJreHHr, po3BHTon,

Qoprr.ru peani:aqii, e:aevoliq s isruunau rBHUlaMr4 rouro). llpe4naeroM Molr(yrr 6yru

raKox I rari :pisn y poryrtainHi qsnua sx fioro Sopva, nuyrpiurrr x 6ylova, Syuxuii,
oco6rueocri npoxey y pi:urzx npaBoBrzx pearilx.

Ha naruy AlMxy, aBrop nipno siao6pa3HB npeAMer locniAlxeHH, y Ha:si

4acepraqii, npo ruo ceirqzrr i eilnonilHa no6ylona rnaHy po6oru, B ,KoMy

po3Kpl4Barorbctl pi:ni ac[eKTI4 rlct4xoJroriquoro rr4rry [paBopo3yviuul, pe:olroraeHi
LraervHr Kox(Horo ui4po:4iny, a ral(olK nponaixroei ra r<inqeei Br,rcHoBKr4 no po6ori.

CryuiHr, oorpyHronaHocri HayKoBr.rx rroJrolmeHr,. Hayxone ni:naHHq

cyrHocrl i :uicry o6panoi O.I. {epryHoBoro uayronoi npo6nevu :AifrcHroearocr Ha

3acaAax nolilvrero4olorivuoro ni4xogy, 3acrocoByBaJrr4cb $i,rocoScrxi,
3afaJrbHoHayroei ra cneqi anbHo-Hayxoei NaeroAu ni:H auus.

Mero4oloril AocniAxeHHfl. MeroAonoriuuy ocHoBy AocriANeuur
craHoBnqrb garalrui Ta cneqialrui veroAa Hayr(oBoro ni:Hauur, 3acrocyBaHH,

tKI4x 3yMoBneHo cacreMHI4M niAxoAona, ulo Aano 3Mory rli,recnpxvoBaHo ra
KOMrrJreKCHo BhrB.9^vrvr i po:rparu reMy 4ncepraqii Ta 3yMoBneHy Hero

upo6renarr4Ky. lia"nexrn\uvrfr MeroA ni:uauus rpaucQopvraqil yqBneHb rpo

J
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rcHXoJIori'IHIaff rH[ [paBoposyviu Hfl AaB 3Mory po3rnrHyrra $eHonaeH raKoro poAy

e fioro po3BHTKy ra B3aeMo:e'a:xy 3 Hr43Koro cyviNHrzx rroHrrb y reopii [paBa,
BIuflBl/.TH ycrareui Ha[prMpr i :axosovipnocri aii froro vexaui:r,rie. 3a AonoMororo
MeroAlB eopualrHoi ,'rorixr (anani:y i cnure:y, inayxuii ra Aeayxqii,
y3araJIbHeHHt' a6crparyBaHHt Ta in.), BZ3HaqeHo eJreMeHTa naexaHisNaie

[cl4xoJloriqHoro rvrny [paBopo3yviuur, xapar(Tep vrcrr4Kr4 ocHoBHr.rx [paBoBr4x

rareropifr i xoHcrpyxuifr :a reMolo po6oru, :lificueHo sicrasleFrHr ocraHsix ra
cSopnaynroBaHo Br4cHoBr(r4. 3acrocyBaHHr icropur<o-npaBoBoro MeroAy y Mexax
icroprzvuoro ni4xo4y yMoxnHBI4no po3r{pulr'r rpaBoBr{x oco6,rasocrefr Ta

:axouovipuocrefi BHHHI{HeHux i crauoBJrer{Hr, cyqacHoro craHy ra eranis po3BHTKy

ytlBneHb rpo ricuxonori'tHwir rl{rl rpaBopo3yviuun y eirqu:HsHifi i :apy6iNuifr
npaeoeift 4oxrpzHi (nirposain l.r). v ueNax cucreMHoro ni^xo4y Br4Kopr4craHo

cr4creMHo-crpyxrypHufi MeroA r,nfl :'acynaHHr KOn4nOHeHrie ae$iHiuii
((rlcl4xonoriqnuIfr THII npaBopo3yviuur>, a raKo)r( crpyKrypHo-$ynxqiouarruuft
MeroA - Anf, Btr3Har{eHHt uanpanaia Aii ncaxoJloriquoro ratry npaBopo3yviuHn
(ni4po:4inn 3'l i 3.2). MiNraly:eszfi xapaKrep o6'eKra, uo roc,ri4xyerbcfl,
3yMoBI4B 3acrocyBaHH{ iuurax HayI(oBLIX nilxolie: oprauiuHoi eAuocri reopii ff
npaKrI4KI4 (po:4ilu 2, 3), roeAHaHHt Kpr4rr4r{Horo i paqiouarrbHoro (po:aina l-3),
eAHocri rori.rHoro Ta cr4creMHoro ni.qxoaie. JIorirco_ceMaHrfi.rHr4fr MeroA
BHKopI4craHo Ant QopnrynroBaHHs ae{liniUifi Hr4x KoHcrpyKuifi , Br43HaLreHul cyrHocri
ra suicry [oHflTb, o6paHu-a oIITI{MaJIbHr4x Anr Hux repMiuie <npaeopo:yviHH{)),
(([paBocBi4ol'ticrr>>, ((rIcHXoJIoriqnuil Tr4rt), (ttpaBoBa Kynbrypa), ((M14cJIeHHr)),

((BoJIt)), <<evoqii>>, ((noqyrrt)), <AyxoeHicrb)), a ral(ox ;.ng BcraHoBneHH,

oco6rHeocreft ceuaHra.{Froi crpyKryp 14 ropr4ilwrrHux repnainin ra ixsix rpaMarr4r(o_

caHTaKcr.rrrHr4x B3aeMo3B'.qgxie y HayKoBHX Ter(crax (niaposli ttu 1.2,2.1, po:4in 3);
nopieurlbHo-npaBoeafi Anr Br,r3HarreHHr cneuucbixu rpaHcSopnaaqifi,

iHrepnperaqii H'BHX xoNauoHeH'ie [paBoBr4x rBr4rrr, po3Kpr4T' lerepvinaqii ix'isutnvz 
rIpoflBaMI'I Kynbrypl4 (peniriT, ecreraqHr4M14 cMaKaM14, exouonaiq H,,M.

yMoBaMIr ra iu.)' B3aeMo3B'.f,:Kie ra yni$ixaqii KynbrypHr.{x $erlonaeuin pi:nrzx
cy6'ex'rie y Mex(ax ilclrxoJrori.rHoro rrzly rrpaBopo3yviuur (niapo:ai l 2.3,po:gin 3);
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MeroA MoAerrroBaHHr - ni.q qac po3poS,reuss npo[o3arrifi : ylocrcoHar,reHH, npar(Tr4K

ocMI4cJIeHH{ [paBa Ha pieui in4raei4ya,rlsoi csiAoNaocri Ta ix npaKTqrrHoro

3acrocyBauur (ni4poslir 3.2), repveHeBTr,rrrHufr i SopMaJlbFro-AorMarr4r{Huu - ;IJts

inrepnperaqii AyMoK yr{eHux i reKcrie 3aKoHoAaBqr4x axrie. 3acrocyeaHHq

cnHeprerr4r{Horo MeroAy Aano 3Mory BpaxyBarra nil r{ac aprynaeHraqii AyMoK Ta

ni4o6pa^:zrw y BHcHoBKax y po6ori uisrunicrs ra lararoerznaipuicrb qK coqianruoi

rrpr4poAu JuoAHHrr, rax i cycnirrHr4x eiAHocvH, y rrr(Hx BoHa caMopeani:yerncr. Ifefi

MeroA Aonouir po3KpI4rI4 cyruicrr HesNair{Froi eroicrnvHoi npupo.qrz ruogr4Hr4, iT

MHoxlIHI4 y nuux4i [epMaHeHTHIrx cor-lialrunx rpauc$opvauifi Ta B3aeMHr4x

en,'Iueie inlHeiAa i coqiyrr,ry, a ral(ox( e,rivrinynaru :i :rraicry raKHX cyruocrei ra
ge'q:KiB ixni uecnpanxui iuiraqii, 3yMoBneHi nparv arvql:aMa rrinsvu ra
fIpI4xoBaHI4MLI nil iAeorori.iHr4Mu racJraMr4 rrpo ceo6o4y, nporpec, 4evorparirc
roulo (po:ain 3).

Hoeusua ra gocroeipuicrs HayKoBnx roJror(eHr,, eucHoeKin ra
pel(oMeHAaqifi, cSopnrynboBaHtrx y Arrceprarlii. B npoqeci pea,ri:aqii nn:uaqeunx

3aBAaHb aBTopy Blanocb Aocrrrr4 pa4 :4o6yrrin, uo npeAcraBrqrorb HoBr,r3Hy ra

Mo)Kyrb 6yru enxopacraui tK B Hae.larr,Hifi raK i uayxoeifi Aiqrr,Hocri lns
noAaJIbIxoro Aocri.4NeHHq IIcHXoJIoriquoro rr4ny rpaBopo3yH,tiHnr qK Sopnaa

opraHi:aqii nayxoeoro 3HaHFIs rpo npaBo i rx $axropy, ulo BrrJrr.rBae Ha npoqec

npaBoBoro perynloBaHH{ cycnillHtlx eiAHocvl, a rar{ox Anr crBopeHHr npaeonoi

uoAeni po3BHrKy yxpaincrxrx npaBa i 4epNaea.

{o Hafr6iJrbru cyrr€Blrx [o,'Io?KeHb rror]r.r3uu cnil eiluec"ru uacrvuui:

Ha nilcrani npoBeAeHoro AoenlAXeHHr Ar4cepranTr(a o6rpyuryBaJra, rqo

rlct4xoJiori'{Hlafi TKr flpaBopo3yviunn flBJTfle co6oro ni:sanul [paBa pecypcaMr.r

ncuxixz JItorr'I HII iurelexrorr, euoqilvr.t/nouyruuz, Bonerc Ta iuruuvrz

iucrpynreHTaMu eK3HCTeHqifrnOrO noreHqiany nfoAHHH, L{O Mae Ha iraeri eupaxeHH,

npI4poAI4 IIpaBa tK KoHIIeHrpoBaHoro BHpa3y 3araJ]bHonFoAcbKHX r-{inHocrefi i

6anaucy in4Hni4yalbHl4x ra Ko,'reKTr4BHr.rx iHrepecin, crBopeHHr ra peani:arliro Ha

qifi ocnosi :axosoAaBqr4x HopM (no:arranHoro npana), $opvynroBaHr-rfl y cniaovocri

KoxHoro (a6colrornoi 6inturocri rpovaarH) nipur,rx repeKoHaHb ra no3grr4BHoro
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ycBlAoMneHoro (ocMpIcneHoro) craBneHHr Ao rar(Hx HopM, rrpoBor(yBalHHtl

peneBaHrHoi iv coqialruo aKrnenoi npaeonaipuoi, KoHcrpyKrr,rBHo naciouapuol

noee4inxu;

orpauloBaHHfl icropiorpaSivurzx i veroAorori.rFrHx

[c[xonori.{rioro runy [paBopo3ynaiuua, Aae voNrueicrb

acneKTlB rrpooneMa

icropnvuux eranie ii uayxonoi po:po6Kr4, a caMe: y nirvn:usuifi, ra sapy6iNuifi

TeoperrrKo-npanoetfr 4orrpuui BI4oKpeMneHo uepul4fi (rnacuvuui,t) eran, sxwil

rpI4BaB Ao cepeArar-ru XX cr., Apyrraft (rynaauirapuufi) - Ao risqs XX cr.; rperifi

(rpancSopuaqiftuaft) po:novaBcr Ha roLrarKy XXI cr. i rpunae Aorerep. KoNes :
UI4x eranin Mae cBoro cneqr,rSixy, uo Aano 3Mory rrpocrexuTr4 reugeHrliro Ao

cneqianigauii lor<rpuHanbHl4x reMarur{Hr{x AocniAxeHb, rKy Heo6xiAno rrocr4Jrr4Tr4,

oAHorracHo BpaxoBytoun :4o6yrKpr Blrr{r.r3HrHoi ra:apy6iNuol npanonoi Hayxu;

BI43Har{eHo, tqo ncaxo,ronqui cK,raAoei crpyKTypu oco6ucrocri y upaei

.aBJrtrorb co6oro cyKyrlHocri isrenexryanbHux (s4i6uocrefr y ni:uauui ra enpiureHHi

rpaBoBl4x npo6nerra), enoqiftuax i uyrrenux (inanylrcr,rnHi peaxqil JrroAr4Hr.r Ha

npaBoBy craryaqiro 3araJIoM, 3aclroBaHufi sa ei4odpaNenni y cni4orvrocri :nauyuocri

:oeFliiuuix anlnnie, T4, nignoni4uo, ei4o6paNeHnr crifixoro enaorliituoro

siAHoueHH{ Ao KoHKperHoro cy6'eKTa qH o6'exra rpaBa, r{acro Heycei4onaJreHe,

o6ynaoeleue .f,K inguni4yaJibHHM ncuxiqunna po3BHTKoM, TaK i couianrHprMr4

crepeorllnavn), a raKox BoJ'IboBr4xeracrr4socrefi (cni4oiraoi, rlilecnplnaonauoi

nczxi'{uoi axrueF{ocri, cnpruoeauoi ua peani3arriro nczxi.{Hhx eracrzeocrefi y

4i-ruunx), ani y pi:urax crauAaprr,r3oBaFrr4x napiaqirx rpynyrorbcr y qorr,rprr rpynu

TeM[epaMeHry, uro cra€ ocHoBoro lu SoprrayBaHHr xapar(repy ei4uoureHHr 4o cniry

IIpaBa;

BcraHoBrIeHo, Iqo [nfl nosurueuoi nepc[eKTl4Bl{ po3BI4TKy eirqr4gnsuoro

3aKoHoAaBcrBa i e4ocxoHaJIeHHtI uexaui:nrin froro peani:aUiT Ha upaxrraUi s yMoBax

HaMaraHb Vr<paiuu txHafrrusnAlue ni4Hoeuru MHp B rcpaiHi ra ycniurHo

iHrerpynarwcfl Ao BHcoKrrx rpaBoBHX craHgaprin eeponefrcbKoro Corosy

neo6xiluufi xolrnlercuuft niaxia lo ocMr4cneHHr npaBa rK SeHonaeuy ncuxixrz

BlaflBLrrvr oco6nueocri

nroAI4HI4 ra cycninbcrBa, a caMe: laoniropuHr naciouapHo-KoHcrpyr(Tr.rBuux :pa:rcie
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npaBoMlpHoi noBeAiHKI4 rpoMaAtH; ixue cBoeLracHe ei4o6pa)KeHHr y HopMax

r{r4HHOfO 3aKOHOnaBCTBa vrcpair-rra ra opraniirHe roruHpeHHr cepeA isurux fpoMaArH

Ant Hacni4yeanna ra po3Br4rKy HoBr.rx [paBoBHX i11efi, 1110 cr{creuuo :a6e3ner{yrorb

yMoBZ [epMaHeHrHoro couianrsoro nocryrry.

Teopernvua i nparcruqHa :uavyuricrr, rrpoBeAeFroro O.l. lepryHoBoro
Al'Icepralrifruoro Aoc,riAxeHHt roJrtrae B o6rpyHryeauui Ha nigcraei reoperr4Ko-

MeroAonori'{Horo auani:y rlcuxoJlori.{uoro rnrry npaBopo3yviHua o6'exrin, qeuru i
npoqecie y reopii AepxaBH i npana. C$opvylboBaHo reoperuvui Br4cHoBKr4 ra
[paKTI4.IHi pexolteu4aqii, cnplnroeaui Ha cltsopeHHrr AoKTpLrHalruoi ocHoB14

yAocKoH€t-,'IeHHt ra rpaucSopnaaqii reoperl4Ko-npaBoBr4x 3acaA npaBopo3yviHHa.

Pasoiu 3 lrrrM, ueo6xiAuo 3a3HaLrr4Tr4, ruo AaHe Ar4ceprarlifiue loc,riANesut, sx

i 6yar-xxufi uayxonnfr nouryK, [optlA 3 rro3r4rr4BHr4Ma Br4cHoBKaMr,r ra nponosuqiruu
He nos6aBJleHe [eBHI4x neAorixis, ttlo norpe6yrorb yrorrHeHHr ra BpaxyBanHr ni4
r{ac 3axl4cry ra flotranblllplx HayKoeux goc,riAx(eHb O. I. lepryHoBoro. 3oxpenaa:

1. Bapro 3BepHyrr4 yBary Ha reoperr4Ko-MeroAo,roriqur.rfi niaxia Ar4cepraHrKr4,

sriAHo qKoro Hero y ni.qposairi 1.1 <Icropiorpa$ia ra Meronororiq AocriAxeHHq

$enoir'reHy rcrrxoJlori'{Hol'o rllry rpaBopo3ynaiHHa nyxpaiuctxifr ra :apy6iNniff

4oxrpuui> 6yna BHoKpeMneHe aHTpoiloueHTpr4r{Ha ocHoBa po6orrz. Xo.{a Ayxe
BaxJII4Bo 6yno 6 po:nrexyBarvr rloHtrrr (aHTponHicrr> Ta (([cr4xororiq) y npaei

(npunycxaeMo, tqo o[rLrM€LTbHo rre eaceir,.rr4rr4 Ha varepiani ni4po:4inin 2.I
<<floHqrrt, BHAV i xornirnsHuir noreuqiar ncuxiquux fipoqecie rtoArauu y npaei> i

2.2 <Konqenr ra xaparcrepui oco6rr{eocri ncuxiqHux craHiB rK cKJ,raAoBr4x

IIcI4xoJIori'IHoro rl4rly npaBopo3ynrinHn>), oKpecrrr4ua arccioloriuuy cKnaAoBy rpaBa,

fioro JlroAcbKoro nzlaipy ra ilcllxoJrori.{Horo ni4o6paNeHHr ycboro rrboro y
ceiAoNaocri lro4uura (y nteNax ni4pos nirry 2.3 <B:aeno:B'r3Kh ncaxi.rHax npouecie

ra craHie Ha pieni npaeocei4ovocri>). Tnv 6irrure, rqo npo6neva npaBoBr4x
'uiunocrefi tK $i,rocoScbKo-[paBoBa Br4cryrarr4Me nepBr4HHoro eiAuocHo

3afanbHoreoperarrHl4x rIHTaHb rrpaBa, [opylxeHr4x Ar4oepraHTKoro. A vacu:ra6
npo6,rerrau axcionorii npaea, ar eiEovo, BHXoAr4Tb 3a vexi oxpevoi uaqii .{u iT

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


pefloHanbHr4x oo'eAHaHl 3 iHrur4Mr4 HarrirMn, Ta Mae 3ara,rrbHocBiToBe 3HaqeHHr nnt
yclel nloAcbKol ctIlJIbHorLl, flKa slasi rocrpo ei4vyeae 4eSiUzr oAHaKonoro ni4uyrrl,
cupufiuxrrx ra po:yviuna 3araJlbuonroAcbr(r.lx qiuuocrefi, 3oKpeMa y rcpaiuax

poMaHo-fepMaHcbKofo, aI{fJTocaKcoHcLKoro, MycynbMaH0bKoro, rpaAaUiftHofo

rlpaBa rorrlo. Orxe, rxi, : trornrAy AncepraHTa, rrvrHHwKH e nepBVHHLrMvr - npaeoei

vu iurui, axciolorivui, ourororivui, roulo i qxufr naexaui:v ix e:aeNaoaii, uro6 fioro

Br4Kopr,rcrauHr onruvi:yBaJro cupzfiHlru npana?

2. llepiuoqeproBo c,'tiA sa:Haq,vrLr, uro Ba)KJrt4BvrM 3 ornrAy Ha rocrasreHi

Mery i :an4auHx Aucepralliftuoro AocriAxeHur e $opuynroBaHHr aBropcbKoro

BI43Har{eHH{ roHqrrfl ((rIct{xoJrori.rHnfr Turi rrpaBopo3yviuur> y B14cHoBKax

niapo:ainy 1..2. <Cyrnicrr, o3HaKrr i roHrrrrr ilczxo-roriqHoro rr4[y
npaBopo3yviuH-t, ftoro cuiesiAHolxeHHq : isruunau reopirvz npaBopo3yvinur>.

BoAuoqac BI4HHKae [I4TaHHt npo MorHBr4 o6paHHr aBTopKoro repviHy ((Tr4fr)) y

IrboMy nouxrri. Hacxilrxa BI4npaBtraHr4M 3alrvrutr4rract ei4vona eil BnKopr,rcraHHfl

ycra-reHl4x y reoperl4Ko-npanonifi nireparypi repnaiHin <reopil>, <xouqenqir>,

(AoKTprrHa>, <<niAxi4>, <nveHHr)), <iAeq) i rovy noli6Hux. A4Ne, 3 ornrAy Ha reKcr

Al4ceprarlii ra SyHgaMeHraJrbuicrs ncuxircu ,TroAHH14 niAHocHo rpaBa, ulo rpyr-rroBHo

slacpirreHo BrreHr4Mr4 B Mexax eiAnoeiluux npo$inrnux AocriAlKeHb BnpoAoBX

crolirr, MoxnplBo AoIlilruo 6yro 6 Br.rKopzcraHH{ rroHrrrr <reopir

IIcHXoJIori'{Horo npaBopo3yvirlHn>. BianoeiaHo 3a rar(oro ni4xo4y BAaJTHM craHe

iT nopinurHHr y Mexax ninpo:ainy 1.2. ra la,ri :a rer{croM po6orn : reopilvr,r

rocHarypani:lry ra ropr4/.rtlHoro nosvrusi:vy, ixuix xona6inaqifr e NaeNax eapiaqifi

inrerparannoi reopii npana (ronyu i xarunu oi,,r i6eprapuoi ra i Hurnx).

3. He niAAaroqn cyvHiny BaxJrnBocri oxoueHux Auceprauifrnoro po6ororo

Kona nl4raHb ra 3 ornflAy Ha B)Ke icuyrovr.rfi y sir.ira:Hruifi ra sapy6iNuifr

IopI4AHrrHift, Sinoco$crxifi, ncr4xoJrorrauwia ra couionoriqHifr HayKax gopo6orc i:
Br4Br'reHH.f, rrcHxonofiqsoro rr,{ny [paBopo3ynaiuun rrK rBHUra ra HayKoeoi xareropii,

BaxJrr4Br{M 6yno 6 npone4eHHfl rpyHroBHiuroro (nix no4aHo y reKcrax nilpo:tinie
l. i <lcropiorpa$ix ra MeroAororiq AocriANeuux $eHoMeHy nclrxoJrori.rHoro rurry

npaBopo3yvinur e yxpaiHcr,xifi ra :apy6iNuifr 4oxrpnui> ra 1.2 <Cyruicrr, o:uarcz i
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[oHtrrtl rlcHxoJlofi'Iuoro rarly [paBopo3yviuHr, iloro cniesi4HoueHHq : iuruavn
reopixuz rpaBopo3yuinur>) .{ocliANeuHr npo6nenr no€AHaHHrr nczxororii
inlHsiaa 3 IrcHxonorierc yrBopeHr4x JrroAbMrr cnirruor, B3a€MHr4x nepexo4ie ra
etrraein [cHXoJIori'IHIax ctauie, o6naiHy BaxJurBoro Anfl npaBorrop rEKy

BHxlaAenur 3a3HaqeHoro

po:ynainnr rpaBa ra ixr-rifi

y Me)Kax po:4iny 3

BTTJTZB ua ni4rnopeuul fi

iuSopnaaqiero, vanHnxis loNaiHyBaHHq iHaraniayaJrbHoro HaA couianbHr,rM fr Haenaxa.

<llczxolori.{Hi rpaucSopnaauii

po3BriroK npaeoaoi Kynbrypr4)
cllprtno 6 nzqereHHro cItJIaAoBI4x MexaHis\ain $oprrayBaHHr y rpoMaArH npanonoi
Kynbrypr4 Brrcor(oro pinul, pinuo qx i qauFrzrcin, ,rxi qtoN{y 3aBa}Karorb.

4' llorpe6y€ yroqHeHHt ra AoAarKoBoro o6rpyuryBaHHr no:nqir, Br4c,,roBreHa

y Mexax pos4iny 3 po6orrz <<llcuxo,roriqui rpaucsoprrraqii posynaiunr rpaBa ra
ixuifi BIJiI'IB Ha ei4ruopeHHl it po3Bnror( npaaonoi Kyn6Typr4>, rr]oAo cyrnocri
3araJlbHoflpaBoBI4x saxoHo\aipnocrefi Aoc,riANeHoro Tary npaBopo3yvir-rnr y
npaxrnvHifi nlorqlani rany3eBl4x roprlAaqHax HayK. Po6ora Br4rpana 6 eia
axryanisauii ncrzxonoro-rrpaBoBux 3HaHb ua ui rouqenriB ((rpaBoceiAoMicrb) i
(npaBoBa I(ynbrypa> ni4uoct-to qI'IHoBHl,trin opranin ny6ni.rHoi eraA v, nt1trpveMuiB,

rpoMaAflH, rxi 6epyrb yr{acrb y cyAoBHX npoqecax, civefiHux, xr4TroBax, TpyAoBr,rx

Ta isurnx [paBoBHX ei4uoctluax. flcraxi.rHi rrpoqecu ra craHH rr1oilrrH1,

Aerepviuosaui 6yrrxna [paBa flK TaKofo, Hacrzqyrorbcr 3aBXArl KoHKperHnMr,r

y.sBneHHrM[, eMoIIixwlw, niguyrrnirav, ilexww ra [epeKoHaHHrMlr eiAuocHo rnx a6o
istuux 6nar. ixnifr a6crpar<runft reop erwuuuir:vicr, rqo noAaHufi aeropoM v rercri
Alrceprallii, nzlelxe o6iraeNeHe [paxTnqHe.3HaqeHHr ra cKJiaAHorqi y [oAanbrxoMy
BHKopI4craHui ropncraM14' Einrure IIboro, r(oMlaparr4BHo-[panosnfi MeroAo,Tori.{Hrafi

ni4xi4, 3a yMoB fioro tuuprxoro Br4Kopr4craHH, aBTopoM, Ao3BoJ,rr4B 6tt LetanrcyBarr4
nuropHcraui rcr4xoJroro-[paBoBi rouuenru Ha npr4r(naAax AepxaBHo_npaBoBoro
6y4innuqrea :apy6ixuax rpaiu, uo BalKrrr4Bo e Husiuruix yMoBax yuiQixal{ii
npaBoBr4x craHAaprie ra nocaJreHHr iurur.rx rpenaie r,robani:auii.

5. Kpina rofo, Br4r(op'craHa aBropoM ono:uuis rpaBonopy[ieHH, Ta

npaeonaipuoi none4iHxn, xx 4ei [poranexni naoleni rone4iux 14 ntoAlrlr4. Br4rBJr{rorl)
pe3ynbrar iT ncnxonori'{Horo 3a[epeqeHHr r{r4 HaJTexHe po:yvinur [paBa. 'fare
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протиставлення варто було б розгорнути на матеріалі підрозділу 3.2 «Антропо- 

психологічні деструкції правової культури та їхні варіації» чи взагалі окремому 

наступному підрозділі роботи у прагматичному напрямі визначення кола 

заходів профілактики правопорушень, ефективних у підсумку, адже авторка під 

час їх формулювання торкнулася б безпосередньо і/або опосередковано

первинної біосоціальної основи людини -. її психіки. Мінімізація шкоди від

різного роду соціально шкідливих девіацій, пасивних зразків поведінки, 

соціальної аморфності у правових відносинах, аномії та інших небезпек для 

правопорядку завжди актуальне завдання, а робота дисертантки покликана 

сприяти його вирішенню. Тому звісно певні концептуальні пропозиції 

(програмного характеру чи ін.) відносно змін чинного законодавства додали б 

роботі більшої вагомості у сфері правотворенпя, а не тільки правозастосування. 

Це також розширило б емпіричну баз}' за рахунок законодавчих актів.

Ці та інші зауваження хоча і потребують пояснень авторки під час 

захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, проте, в цілому, не впливають 

на високу оцінку проведеного дисертаційного дослідження і не перешкоджають 

оцінити його як завершену наукову роботу, яка вирізняється науковою 

новизною, в котрій вирішена актуальна наукова проблема, то  полягає у 

розв’язанні концептуальних питань теоретичних основ генезису 

і трансформацій психологічної'« типу праворозуміння.

Положення та висновки дисертаційної'« дослідження є новими, науково 

обгрунтованими та достовірними.

Дисертація та автореферат вирізняється чітким формулюванням думок, 

що свідчить про відповідний професійний рівень та наукову спроможність 

дисертанта. Зміст роботи, перелік наукових публікацій доводять наукову 

зрілість, володіння здобувачем методологією і методикою дослідницької 

роботи.

Загалом, висновки, узагальнення та практичні рекомендації, наведені у 

дисертації О. І. Дергунової, мають як теоретичне, так і практичне значення у

10
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сферах теорії та історії права, юридичної психології, правотворчої-діяльності.

Основні теоретичні положення, висновки та узагальнення дисертаційного 

дослідження викладено в дванадцяти наукових роботах, серед яких шість 

наукових статей, п’ять з яких опубліковані у вітчизняних фахових виданнях і 

ще одна — в іноземному виданні, а також шість доповідей, оприлюднених на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Зміст дисертації відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень, за якою вона подається 

до захисту, а зміст автореферату є ідентичним основним положенням 

дисертації.

ВИСНОВОК

Таким чином, на основі вивчення дисертації та праць здобувана, 

необхідно зробити висновок, що дисертація Дерту нової Ольги Ігорівни на 

тему: «Психологічний тіш праворозумінші: теоретичні основи генезису та 

трансформацій» є цілісним та завершеним дослідженням актуальних 

теоретичних та методологічних проблем сучасного правознавства, відповідає 

вимогам пп. 9 та 1 1 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року за № 567, а її 

автор -  Дергунова Ольга Ігорівна, заслуговує па присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 124)0.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедрою міжнародного нрава 
та порівняльного правознавства 
Національного унів ерситету бі о рееу ре і в 
і природокористування України В.В. Ладиченко
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В І Д Г У К
офіційного опонента, кандидата юридичних наук Макаренкова Олексія 
Леонідовича на дисертацію Дергунової Ольги Ігорівни «Психологічний 
тип праворозуміння: теоретичні основи генезису і трансформацій», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень.

Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю 

переосмислення підходів до розуміння природи права та опосередкованих 

ним суспільних відносин з метою формулювання таких законодавчих норм, 

які б відповідали природі людини, її найкращим проявам у соціальному 

житті та забезпечували стійкі тенденції прогресу людства. Наразі усі ці 

питання на порядку денному усіх ключових інститутів світового 

правопорядку та публічної влади кожної держави. У межах наявної правової 

доктрини пропонуються правила для розв’язання глобальних проблем, проте 

реальність демонструє повну або часткову неприйнятність таких пропозицій, 

порушуючи питання про пошук дієвих норм та заснованих на них рішень.

Не інакше як нерозумінням збалансованого з іншими світом місця 

людини у природі можна пояснити різноманітні та численні екологічні 

катастрофи, невідновні втрати у світах флори та фауни, які прискорюються 

та стають більш інтенсивними. Нинішній тип людини не може знайти 

спільну основу для паритетної взаємодії не те, що з іншими світами природи, 

а навіть у своєму соціальному середовищі. Публічна влада деяких впливових 

держав та представники формально високорозвинених націй у міжнародних 

інституціях часом настільки віддаляються від загальнолюдських цінностей як 

фундаментальної аксіологічної основи права, що потурають війнам та 

спровокованим ними гуманітарним катастрофам, порушенням прав біженців, 

торгівлі людьми, неправомірній трансплантації людських органів/тканин, 

соціальній несправедливості, і/або прямо чи опосередковано беруть участь у 

цьому. Характерними і поширеними залишаються проблеми соціальної 

несправедливості, насильства, корупції та інших руйнівних наслідків
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неправових законодавства, рішень, діянь. Марно говорити про технологічні 

досягнення, а тим більш про те, що вони високі, якщо людство втратило 

людяність, якщо чинні правила не елімінують чи хоча б не зменшують 

окреслені проблеми. Для кого створюються нові технології, якщо втрачається 

людське. Вочевидь, що ми живемо в епоху трансформацій, а наша мета, як 

юристів, забезпечити, щоб вони відбувалися виключно у правовому руслі. 

У зв’язку з вищевикладеним, зусилля дисертантки розгорнути 

теоретичну основу підходу до розуміння права, ядром якого виступає психіка 

людини, на часі. Від того наскільки людина вірно відчуває, сприймає та 

осмислює право прямо залежить успішність соціальної взаємодії, системне 

отримання нових здобутків та збалансований сталий розвиток. Розкладання 

психологічного підходу до праворозуміння на складові дозволяє побачити 

роль та взаємозв’язки різних видів психічних процесів та станів людини, їхні 

екстраполяції у правосвідомості та правовій культурі, а також варіаціях їхніх 

відхилень. Сукупно усе це порушує нові питання про роль, зміст та впливи 

наявних інститутів соціалізації людини на її відчуття природно-правового 

упродовж усього свого життя у вирі численних життєвих ситуацій, які 

порушують перед людиною питання вибору. 

Важливість урахування генетичних зв’язків права та свідомості людини 

вбачається нами також в контексті продовження євроінтеграційних процесів 

України, яка нині намагається здійснити усі необхідні законодавчі та 

організаційні перетворення, щоб впровадити для наших громадян по-

європейському високі стандарти життя, не втрачаючи при цьому своєї 

конструктивно-пасіонарних складових національної ідентичності. На додаток 

до цього, часто положення чинного правового законодавства тлумачяться 

і реалізуються суб’єктами права не те, що по-різному, але й дуже обмежено 

і непевно, що не сприяє утвердженню верховенства права у нашому 

суспільстві. Тому наповнення правової доктрини новими знаннями про 

підходи до розуміння права, а значить й самої природи людини та 

суспільства, сприятиме насиченню чинного вітчизняного законодавства 
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правом, у т. ч. чіткими й зрозумілими громадянам нормами, що практично 

реалізуються ними, адже спрямовані на максимально ефективне забезпечення 

їхніх прав і свобод, що збалансовані з інтересами суспільства. Підтримання 

потрібної для цього атмосфери правопорядку змушує публічну владу 

приділяти особливо пильну увагу проблемам психолого-правових механізмів 

творення законодавства та його застосування, а тому його трансформації, 

своєчасне оновлення і визначення позитивної перспективи розвитку усієї 

системи права у країні вимагають ґрунтовного вирішення, у т. ч. в рамках 

дисертаційних робіт.    

Таким чином, обрана тема дисертаційної роботи є важливою й 

актуальною. Як свідчить зміст дисертації, теоретична розробка відповідних 

положень та рекомендацій здобувачем поновлює розроблені наукові 

положення й накреслює шляхи подальших досліджень щодо ефективних 

використання, інтерпретації та застосування знань про психологічний підхід 

до праворозуміння. Адекватна реакція на практичну значущість таких 

розробок простежується на рівні правової доктрини, а саме у працях в сферах 

теорії права та держави, філософії права, педагогічних, психологічних, 

медичних, філософських та філологічних наук, зокрема, таких учених, як: 

В. В. Гончаров, Г. Д. Гурвич, С. Д. Гусарєв, А. Л. Золкін, Н. В. Ісаєва, 

І. М. Коваль, В. С. Ковальський, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, 

Л. О. Корчевна, М. В. Костицький, В. В. Ладиченко, Е. Ланде, 

С. І. Максимов, О. О. Мережко, М. П. Музика, Ю. М. Оборотов, 

В. А. Ойгензіхт, Л. І. Петражицький, О. В. Петришин, С. П. Погребняк, 

П. М. Рабінович, М. В. Савчин, О. В. Скрипнюк, С. С. Сливка, 

В. С. Смородинський, В. Я. Тацій, О. Д. Тихомиров, В. С. Юрчук та інші. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Необхідно 

відзначити, що методологія дослідження О. І. Дергунової відповідає об’єкту і 

предмету дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої в ній мети і 

завдань. Застосовані загальнотеоретичні, загальнонаукові та спеціальні 
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прийоми і методи наукового пізнання: діалектичної і формальної логіки, 

аксіологічний, герменевтичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, 

формально-догматичний тощо. Методологічно важливим в контексті 

здійсненого дослідження є висновок про те, що інноваційність використання 

психологічного методологічного підходу у предметній сфері цього 

дослідження полягає в урахуванні варіантів розвитку поведінки кожного як 

наслідків розгалужень екзистенційних проектів, об’єктивно різних правових 

можливостей, мінливості внутрішньополітичного та агресивності 

зовнішньополічтиного середовища, поєднаних з викликами від різних 

економічних груп суспільства. Формулювання теоретичних підвалин для 

норм права за умови наявності зазначених змінних обставин та форм 

перетворення їхнього змісту відбувається через ідентифікацію точок 

розгалуження розвитку правових відносин, фіксацію їхніх суттєвих 

трансформацій та синтезування пропозицій щодо правомірної поведінки та 

елімінації руйнівних поведінкових впливів на правову культуру. 

Це дозволило дисертанту розглянути визначену проблему у динаміці й 

взаємозв’язку із явищами суспільного розвитку. 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, 

закони України, міжнародні договори, рішення та висновки Конституційного 

Суду України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Європейського Союзу, а також відповідне перспективне 

законодавство України з питань, які відповідають темі дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять праці дослідників теорії права та 

психології, офіційні статистичні дані, акти органів публічної влади. 

Метою запропонованого  дослідження є визначення науково 

обґрунтованих пропозицій щодо генетичних і трансформаційних основ 

психологічного типу праворозуміння, й розробка на цій основі рекомендацій 

щодо вдосконалення реалізації права як наслідку психічних переживань 

людини, у різних сферах суспільних відносин. 
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Для досягнення поставленої мети О.І. Дергунова розкрила 

історіографію дослідження проблем генетичних та трансформаційних основ 

психологічного типу праворозуміння у вітчизняній та зарубіжній правовій 

доктрині, а також його етапів із формулюванням специфічних рис кожного; 

визначила сутність, основні ознаки і поняття психологічного типу 

праворозуміння для з’ясування природи позначуваного ним феномену, 

формулювання відповідної юридичної дефініції та відмежування її від 

суміжних понять; охарактеризувала психологічні складові структури 

особистості у праві; з’ясувала взаємозв’язки психічних станів та процесів 

людини з правом; розкрила психологічні властивості людини у змісті 

правосвідомості та правової культури; встановила деформації та інші 

негативні різновиди психологічних відхилень розуміння права; визначила 

зміст основних типів соціально й антропно прийнятних трансформацій 

правових складових психології особистості та напрями її вдосконалення. 

Досягнення поставленої мети роботи стало можливим не тільки за рахунок 

логічно побудованого плану і грамотно викладеного матеріалу в ній, а й 

внаслідок повноти списку опрацьованої наукової літератури, аналіз якої 

цілком забезпечив дисертанта матеріалом для роздумів і формулювання 

конструктивних і нових висновків за темою роботи. 

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що стають наслідком 

сукупної дії психіки індивідів, які осмислюють права, генетичні й 

трансформаційні основи такого осмислення, а предметом - теоретичні основи 

генезису і трансформацій психологічного типу праворозуміння. 

За змістом і спрямованістю тема дослідження відповідає Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 

№ 2623-III; розділу «Проблеми формування національної правової системи 

України та її адаптація до європейського права» Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., 

затвердженої загальними зборами Національної академії правових наук 

України 3 березня 2016 р. Дисертацію підготовлено на кафедрі 
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адміністративного та господарського права економіко-правового факультету 

ОНУ імені І.І. Мечникова. Тему дисертації відкориговано й змінено на 

засіданні Вченої Ради ОНУ імені І. І. Мечникова (протокол № 5 від 22 січня 

2019 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим в Україні комплексним правовим дослідженням, у 

якому, з використанням необхідних методів наукового пізнання, здобутків 

вітчизняної і зарубіжної юридичної науки, урахуванням положень чинних 

національних та міжнародних нормативних актів, законопроектів, окреслено 

теоретичні та практичні проблеми генетичних і трансформаційних основ 

психологічного типу праворозуміння, визначено напрями реалізації 

психологічних знань у праві, обґрунтовано перспективи формування та 

розвитку права як психологічного феномену, зокрема на прикладах 

вітчизняної правової реальності. 

На підставі проведеного дослідження дисертантка обґрунтувала, що 

психологічний тип праворозуміння являє собою пізнання права ресурсами 

психіки людини – інтелектом, емоціями/почуттями, волею та іншими 

інструментами екзистенційного потенціалу людини, що має на меті 

вираження природи права як концентрованого виразу загальнолюдських 

цінностей і балансу індивідуальних та колективних інтересів, створення та 

реалізацію на цій основі законодавчих норм (позитивного права), 

формулювання у свідомості кожного (абсолютної більшості громадян) вірних 

переконань та позитивного усвідомленого (осмисленого) ставлення до таких 

норм, провокування релевантної їм соціально активної правомірної, 

конструктивно пасіонарної поведінки 

Визначено, що психологічні складові структури особистості у праві 

являють собою сукупності інтелектуальних (здібностей у пізнанні та 

вирішенні правових проблем), емоційних і чуттєвих (імпульсивні реакції 

людини на правову ситуацію загалом, заснований на відображенні у 

свідомості значущості зовнішніх впливів, та, відповідно, відображення 
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стійкого емоційного відношення до конкретного суб’єкта чи об’єкта права, 

часто неусвідомлене, обумовлене як індивідуальним психічним розвитком, 

так і соціальними стереотипами), а також вольових властивостей (свідомої, 

цілеспрямованої психічної активності, спрямованої на реалізацію психічних 

властивостей у діяннях), які у різних стандартизованих варіаціях групуються 

у чотири групи темпераменту, що стає основою для формування характеру 

відношення до світу права. 

На переконання дисертантки, загальні правові положення, які 

стосуються психологічних властивостей людини концентровано 

відображаються у змісті правосвідомості та правової культури. Концепт 

правосвідомості уявляється як система понять, поглядів, уявлень і почуттів 

чинного або бажаного юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з 

цим правом, у міжсуб’єктній сфері сягає рівня правової культури як спільних 

духовних і матеріальних надбань з юриспруденції, що трансформує 

індивідуальну психологію, усуспільнює її відповідно до спільних цінностей 

людського життя, системи правових концептів, тобто особливих смислів, які 

утворюють усвідомленість руху між правовими та неправовими рефлексіями. 

І правосвідомість, і правова культура сфери ідеального, зразки, у яких 

втілено природу права, і до яких у реальному житті прагне людина у межах 

своїх екзестенційних та психологічних можливостей, зокрема талантів. 

Деформації інтелектуального, сенситивного і/або вольового змісту, на 

думку авторки, обумовлені відсутністю засвоєння знань про актуальні норми 

права, практики їхньої реалізації відповідно до цінностей, що відображені у 

принципах права, та обставин справи, які вимагають вмілого поєднання як 

законодавчих норм, так і загальноправових принципів. Наявний у людини 

рівень правової культури втрачає своє значення внаслідок психологічних вад, 

що спонукають її у реальному житті перекручувати факти, їхню 

інтерпретацію; спрощувати оцінки юридичних ситуацій або переоцінювати 

дієвість права; викривляти правовий зміст під час застосування законодавчих 
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норм; ігнорувати необхідність розвитку знань (умінь, навичок) з 

конкретного правового питання та завищувати ступінь власної юридичної 

підготовки. 

Звертають на себе увагу також інші важливі положення дисертації.  

По-перше, що право виникає та діє як наслідок стимулювання 

потрібних і пригнічення шкідливих мотивів (імпульсів) у поведінці людини. 

Тоді обов’язковості нормам надає не так держава, як атрибутивно-

імперативні переживання людей – психологічно-ментальні установки, 

переконання адресатів і носіїв правових норм, їхні чуттєві, інтелектуальні та 

інколи містичні інтуїтивні переживання. Генетично саме право, його 

структура та функціонування у суспільстві явища антропоморфні, 

детерміновані духовним світом людини. 

По-друге, що соціально-психологічний образ права виявляється у 

стійкому поєднанні індивідуальних психічних властивостей та системи 

соціально значущих якостей людини, її мірі оволодіння соціальними 

цінностями та здатністю до їх реалізації. Праворозуміння відбувається 

ресурсами системи інтелектуальних, емоційних і чуттєвих, а також 

вольових властивостей людини. Імпульси від емоцій, їхній розвиток у 

правових почуттях та постійний зв’язок з ментальною структурою 

особистості – основа для розуміння діючого права. Поєднані з вольовими 

якостями, ці елементи психіки придатні до конструювання нових норм права, 

інтерпретації та розвитку їх на найвищих рівнях когнітивності. 

По-третє, що психічні стани, як динамічні складові психіки людини, 

виявляють психологічні властивості особистості на конкретний історичний 

момент часу. Психічні прояви – динамічні й постійні, доповнюються 

статичними елементами – образами, уявленнями та іншими результатами 

процесів усвідомлення права. Людина бере участь у правових відносинах, 

наповнює їх сенсом та розвиває, з огляду на винятково власні уявлення про 

право, його образи в індивідуальній свідомості, бажання, прагнення, потреби, 

інтереси, потяги, пристрасті тощо. Психічні стани у вигляді правових 
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установок, виявляють готовність до дії, часто відповідно до неусвідомлених 

підстав попереднього досвіду правових відносин. Водночас невідповідність 

правових стереотипів фактам життєвих обставин вимагає від людини 

напруженої психічної роботи для корегування наявних у неї стереотипів та 

винайдення адекватного обставинам рішення. 

По-четверте, що право властиве біологічно-енергетичній частині 

людської природи, проте проявляються правові якості і знання винятково 

у соціумі. Рівень якості таких проявів залежить від цивілізаційного розвитку 

суспільства, до якого належить індивід. Найголовнішими орієнтирами у 

психологічному типі праворозуміння залишається свідомість і психіка, де 

перша стала вищим рівнем розвитку останньої. Свідомість являє собою 

картину світу, яку бачить людина, будучи у діях і станах її частиною. 

Правова частина цієї картини – сфера регулярно повторюваних, стійких, 

суттєвих, необхідних та обов’язкових соціальних взаємозв’язків. Осмислені 

правила таких відносин складають зміст правової свідомості – системи 

відображення правової дійсності у поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, 

уявленнях людей про право, його місце та роль щодо забезпечення свободи 

особи та інших загальнолюдських цінностей; систему понять, поглядів, 

уявлень і почуттів чинного або бажаного юридичного права, а також 

діяльності, пов’язаної з цим правом. 

Впровадження у практику державно-правового будівництва будь-яких 

нових норм повинно спиратися на відповідний рівень правової культури 

громадян. Якість усвідомлення людиною права – визначальний критерій для 

типологізації правової культури. За цим критерієм виокремлено правову 

культуру пересічного, професійного та наукового рівнів. Її також 

класифіковано на інституційну та не інституційну форми – за критерієм 

офіційної легітимованості; на індивідуальну, групову та суспільну – за 

суб’єктом. Психологічний вимір усіх цих класифікацій виявляється через 

ознаку усвідомленості норми права у тих або інших правових відносинах, 

власне, як і самих цих відносин. Людина юридична тоді, коли своєю 
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поведінкою відображає найбільш корисний спосіб розвитку суспільства. 

Домінантною стає індивідуальна правова культура як наслідок унікальних 

психологічних трансформацій окремої людини, її здатності усвідомити та 

згенерувати ті прогресивні образи про право, яких немає у свідомості інших. 

Учені-правники – єдиний тип людей, які здатні надавати правовим 

формулюванням довершеності, а також здатні професійно творити право, 

забезпечуючи соціальний прогрес. Поєднання описаних форм правотворення 

– результат у належний спосіб розвиненої психіки, що виступає або повинна 

виступати орієнтиром поведінки для усіх інших людей. Отже, дисертантом 

виконана також у напрямі впровадження результатів дослідження (акти 

впровадження Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

від 23.09.2019 р., Запорізького національного університету від 30.08.2019 р.).  

Отже, рецензована робота є комплексним монографічним 

дослідженням, яке виконане дисертантом особисто. Сформульовані в 

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи 

належним чином зміст дисертаційної роботи, необхідно визначити певні 

зауваження щодо положень роботи, які потребують уточнення. Крім того, 

окремі зауваження стосуються спірних питань і потребують від дисертанта 

додаткової аргументації. 

1. У першому підрозділі «Історіографія та методологія дослідження 

феномену психологічного типу праворозуміння в українській та зарубіжній 

доктрині» подано результати впливу наукового доробку Л. Й. Петражицького 

на формування психологічної теорії права. У списку використаних джерел 

містяться посилання на праці цього видатного вченого. Чи не вважає автор за 

логічне та цілком обґрунтоване висвітлення історіографії дослідження 

проблеми в межах окремого підрозділу, вичерпуючи його саме положеннями 

доктрини засновника цієї теорії. Адже, незважаючи на доктрину права, яка 

сформувалася до появи робіт цього вченого, та його послідовників, 
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найбільший пізнавальний зміст мають думки (вчення) ідеолога цієї теорії і 

саме з неї методом сходження від абстрактного до конкретного та іншим 

супутнім методологічним інструментарієм можливо було б виокремити 

релевантні тематиці висновки та рекомендації, розгорнувши їх далі у 

прикладних напрямках галузевих юридичних наук. Крім цього, автор у 

періодизації дослідження проблеми визначив роботи Л. Й. Петражицького як 

окремий етап.  

2. Як вбачається зі змісту другого розділу дисертації «Елементи 

змісту психологічного типу праворозуміння та їхні внутрішні взаємозв’язки», 

автор розкладає елементи свідомості людини, а саме: інтелект, волю, емоції 

та почуття, а також дух (підрозділ 2.1). Також він визначає (підрозділ 2.2) 

зміни цих складових у вигляді психічних станів агресії, напруження, тривоги 

та інших, відповідно до уявлень, інтересів, мотивів, установок та інших 

режимів психологічної життєдіяльності людини як учасника правових 

відносин. Відносно цих положень виникає щонайменше два важливих 

питання. По-перше, можливостей формалізованого визначення поняття 

«дух» та його подальшого використання у правотворчій та правозастосовній 

діяльності публічної влади чи уповноважених нею суб’єктів. По-друге, роль 

та сфера впливу підсвідомого на поведінку людини у правовій реальності. 

Видається, що розкриття цього питання органічно доповнило б теоретичний 

матеріал дисертації про свідомість людини як суб’єкта права, додало б ваги 

висновкам відносно причин деформації правосвідомості та вад правової 

культури людини.   

3. Вважаємо, що у межах роботи (підрозділу 2.3 «Взаємозв’язки 

психічних процесів та станів на рівні правосвідомості») можна було б 

більшою мірою висвітлити та ілюструвати питання вад перетворення 

правового виміру свідомості людини від народження до віку її повноцінного 

психологічного формування. Тобто, по-перше, в історичній динаміці 

можливо побачити ті чинники, що позитивно чи негативно вплинули на 

уявлення і переконання людини про право і справедливість. По-друге, ця 
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ретроспектива органічно доповнила б розуміння взаємозв’язків елементів 

психічного відношення людини щодо права та врегульованих з його 

допомогою відносин. По-третє, це вдалий підхід для виявлення ступеня 

віддалення свідомості людини від первинного, справжнього природно-

правового, з яким людина зливається при народженні, до викривленого стану 

дорослої людини, у т. ч. професійного юриста. 

4. У межах третього розділу «Психологічні трансформації 

розуміння права та їхній вплив на відтворення й розвиток правової культури» 

логічно йдеться про вияви психічних властивостей людини на тлі усталених 

концептів правової культури, правопорушення та ін.  Оскільки теоретико-

правова доктрина найтіснішим чином поєднується з юридичною практикою, 

перш за все, через свої вихідні правові ідеї – принципи, які складають суть 

правових цінностей, то робота виграла б від визначення психолого-правових 

зв’язків досліджуваного підходу у них. Цей матеріал міг би стати змістовним 

наповненням підсумкового підрозділу про психологічні детермінанти 

правових основ вдосконалення законодавства і правозастосування 

(правореалізації), тобто посилити праксеологічну складову роботи.  

5. Пов’язаним із попереднім стає також положення про ступінь 

відображення у правосвідомості сучасної людини глобальних трендів 

правопорядку. Автор згадує у підрозділі 2.3 «Взаємозв’язки психічних 

процесів та станів на рівні правосвідомості» і третьому розділі роботи про 

глобальні трансформації у сфері права. Водночас поєднання психіки людини, 

визначення її місця у складі тенденцій універсалізації, модернізації, 

політизації права, розповсюдження права як регулятора на нові сфери 

соціального буття; гуманізації законодавства; примату міжнародного права 

чи права сили; трансформації граней публічного і приватного права, на нашу 

думку, являє собою корисний для розробки напрям проблематизації її 

теоретико-правового дослідження, який доцільно було б висвітлити ширше.  

Названі зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

виконаного О. І. Дергуновою дисертаційного дослідження і зумовлені 
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багатоаспектністю теми, обраної дисертантом. Висвітлені спірні 

положення, можуть стати приводом для дискусії під час процедури захисту 

дисертації.  

Положення та висновки дисертаційного дослідження є новими, науково 

обґрунтованими та  достовірними. Дисертація та автореферат вирізняється 

чітким формулюванням думок, що свідчить про відповідний професійний 

рівень та наукову спроможність дисертанта. Зміст роботи, перелік наукових 

публікацій доводять наукову зрілість, володіння здобувачем методологією і 

методикою дослідницької роботи. 

Загалом, висновки, узагальнення та практичні рекомендації, наведені у 

дисертації О. І. Дергунової, мають як теоретичне, так і практичне значення у 

сферах теорії та історії права, юридичної психології, правотворчої діяльності, 

а саме: у науково-дослідній сфері отримані результати дають змогу суттєво 

поглибити наукові знання про психологічні властивості людини як суб’єкта 

пізнання права, його конструктивної дії та відображення цього у результатах 

наукових досліджень та про механізми психологічного сприйняття 

одержаних результатів наукових досліджень у правотворчості та 

правореалізації; у правозастосовній діяльності отримані результати 

сприятимуть захисту та охороні прав і свобод людини, громадянина у 

процесі здійснення органами публічної влади визначених у законі 

повноважень; у навчальному процесі можуть використовуватися при 

підготовці навчальних посібників, розробленні навчальних програм з теорії 

права, спецкурсів з правотворчості, правозастосування й інтерпретації права 

як в Україні, так й у державах Європи; для вивчення історичних 

трансформацій відчуття, сприйняття та розуміння права і законодавства. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, що об’єднують сім 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 240 сторінок, з них – основного тексту – 207 сторінок. 

Основні теоретичні положення, висновки та узагальнення дисертації 

викладено в дванадцяти наукових роботах, серед яких шість наукових статей,  
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п’ять з яких опубліковані у вітчизняних фахових виданнях і ще одна -  в 

іноземному виданні, а також шість доповідей, оприлюднених на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Зміст дисертації відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та Історія 

держави і права; історія політичних і правових учень, за якою вона подається 

до захисту, а зміст автореферату є ідентичним основним положенням 

дисертації.

В И С Н О В О К :

Дисертація Дергунової Ольги Ігорівни на тему «Психологічний тип 

праворозуміння: теоретичні основи генезису і трансформацій» є

самостійною, особисто написаною, логічно завершеною та виконаною на 

належному науковому рівні працею, що відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -  

Дергунова Ольга Ігорівна, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри історії і теорії 
Запорізького національного 
Макаренков Олексій Леоні,

Підпис
Макаренкова О. Л. засвідчмо'9

Проректор з науково-педагогічної 
Запорізького національного універ1

О. Каганов

Віл
В М л  аілойодстйа ї й  архіву 

; * м5м ;ь*№ч, чйціо«вяьниг(» універсмету 
Зв р я и  Шевченка
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